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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755516 Nr: 7550-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos. Como o seu caso pode resultar em acordo, 

solicitamos o seu comparecimento à Sessão de Conciliação/Mediação 

acompanhado da(s) parte(s) no dia, hora e local abaixo indicado:

Sessão de Conciliação

Data: 07/07/2016 Horário: 11:45 Sala: 02

Local: Central de Conciliação e Mediação da Capital

COMARCA: CUIABA

FÓRUM DA CAPITAL

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390417 Nr: 26204-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANNA KAREN DA SILVA BELIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:20720-B, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

302,12 (trezentos e dois reais e doze centavos), a que foi condenado nos 

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

R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$95,41 (noventa e cinco reais e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430945 Nr: 11389-27.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853396 Nr: 56089-83.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FALCÃO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDES FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855936 Nr: 58316-46.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

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

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1289106 Nr: 4657-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIRINO ROSA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447761 Nr: 21520-61.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARIA MIRANDA AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIANA PAULA PAZ DE 

MIRANDA - OAB:9759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810226 Nr: 16728-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEY PAIXÃO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, ANDERSON G. DA COSTA - OAB:13.788/MT, BENEDITO 

ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FABIO GONÇALVES 

ORTEGA - OAB:15.126/MT

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

devidamente INTIMADA às partes requeridas, para que efetue, no prazo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360293 Nr: 30313-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERON NUNES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, NELIO FERNANDES, 

SANTANA SOARES ABREU LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JUAREZ 

PAULO SECCHI - OAB:10483, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796668 Nr: 3023-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 
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BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

118,04 (cento e dezoito reais e quatro centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$82,68(oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 35,36(trinta e cinco reais e trinta e 

seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730427 Nr: 26489-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIETE ALVES DA CUNHA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1291593 Nr: 5436-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES DE SOUZA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AVANÇO 

ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA LEITE DE 

SOUZA - OAB:21.399, MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - 

OAB:18.721, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769785 Nr: 22772-31.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC, EMDC, WMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - OAB:3020/MT

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

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

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

12.913,59 (doze mil e novecentos e treze reais e cinquenta e nove 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$6.631,13(seis mil e seiscentos e 

trinta e um reais e treze centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 6.282,46(seis mil e duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409614 Nr: 958-31.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA C. A. LEICHWEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - PORTO ALEGRE SOCIEDADE 

COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13.329- A

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

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

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

577,09 (quinhentos e setenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$163,66 (cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456254 Nr: 27082-51.2010.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383181 Nr: 19508-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948282 Nr: 59309-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALBUQUERQUE LEMES

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

S/A - GRUPO ENERGISA, REDE ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

584,94 (quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 171,51 (cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1156203 Nr: 34389-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIS MEIRA SABÓIA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051960 Nr: 47401-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SANTANA VITORIANO - 

OAB:OAB/MT 20.095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

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

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

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

795,48 (setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

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

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

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

382,05(trezentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874929 Nr: 13365-30.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CORREIA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464318 Nr: 32302-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBUQUERQUE RIBAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$191,97 (cento e noventa e um reais e noventa e 

sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$68,11 (sessenta 

e oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769726 Nr: 22709-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FERREIRA CAMARAO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700/MT, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815661 Nr: 22108-63.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYSON ALMEIDA DE VASCONCELOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296

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

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

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

733,66 (setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), a 

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

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

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

320,23(trezentos e vinte reais e vinte e três centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789337 Nr: 43339-83.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DE ASSUNÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B

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

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

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

965,04 (novecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), a que 

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

separada, sendo R$ 482,52 (quatrocentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

482,52 (quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830919 Nr: 36610-07.2013.811.0041
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 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDSON RAMATHIS MERA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748793 Nr: 439-85.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO JORGE TONIASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776821 Nr: 30154-75.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX LOPES DA SILVA, FABIOLA FURTADO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT, FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

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

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

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

660,93 (seiscentos e sessenta reais e noventa e três centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 247,50(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754366 Nr: 6345-56.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSSB, ALESSANDRA DA SILVA, DELCIDES 

SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - OAB:12744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

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

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

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

596,52 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 183,09 (cento e 

oitenta e três reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725870 Nr: 21629-41.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELINA ALVES DE CAMPOS CAROLLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

763,43 (setecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774775 Nr: 28001-69.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE CUNHA SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOCRED FINANCEIRA S/A, CRÉD. FINANC. 

E INVESTIMENTO, MSP ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO MAGALHÃES 

MEDEIROS - OAB:OAB/RS 60.702, HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, VANESSA SCOBAR PRESTES - 

OAB:65.993

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

devidamente INTIMADA às partes requeridas, para que efetue, no prazo 

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

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

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

forma separada, sendo R$ 206,72 (duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 (sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062095 Nr: 51918-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DOS SANTOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, CREFISA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CARLOS ALBERTO MIRO 

DA SILVA - OAB:16.160A/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES 

- OAB:147.386/SP, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LEILA MEJDALANI PEREIRA - OAB:OAB/SP 128457, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 OAB-SP, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

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

devidamente INTIMADA às partes requeridas, para que efetue, no prazo 

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

4.366,30 (quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), 

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

forma separada, sendo R$ 2.183,15 (dois mil e cento e oitenta e três reais 

e quinze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 2.183,15 

(dois mil e cento e oitenta e três reais e quinze centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845245 Nr: 48958-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CATARINA DA CONCEIÇÃO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, CARLA DA PRATO 

CAMPOS - OAB:156.844/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida BANCO BMG S.A, para que 

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

no importe de R$ 549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e 

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

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e 

treze reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440375 Nr: 17087-14.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PAZ MARQUES

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

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

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

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

302,92 (trezentos e dois reais e noventa e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$191,97 (cento e noventa e um reais e noventa e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$96,20(noventa e seis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735169 Nr: 31513-94.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ESQUIÇATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A CREDICARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A

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

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

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

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

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

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

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

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 
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cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742015 Nr: 38871-13.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/MT

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

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

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

274,84 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746163 Nr: 43355-71.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 

LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769775 Nr: 22762-84.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

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

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

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

1.497,84 (mil e quatrocentos e noventa centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$748,92 (setecentos e quarenta e oito reais e noventa e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 748,92 (setecentos e 

quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721457 Nr: 16961-27.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS COUTINHO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

825,74 (oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), a 

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

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

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

412,31(quatrocentos e doze reais e trinta e um centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738169 Nr: 34722-71.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA PERES DE ASSIS PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A, GRAMARCA DIST. DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

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

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

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

290,60 (duzentos e noventa reais e sessenta centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 83,89 (oitenta e três 

reais e oitenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 
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Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708065 Nr: 1415-29.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINHO PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8.187-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP

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

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

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

686,32 (seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$272,89(duzentos 

e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438987 Nr: 16145-79.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CAROLINA DA FONTE 

DE ALBUQUERQUE - OAB:OAB/PE 20.795

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366564 Nr: 5156-48.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIZA DE ARAUJO XAVIER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GOGOLEVSKY FILHO - 

OAB:12.031/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774249 Nr: 27442-15.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO PISTÓRIO NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700-E/MT, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722918 Nr: 18488-14.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ZILLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GONÇALVES 

PIMENTEL - OAB:16.250/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 
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que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 (sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718219 Nr: 10433-74.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA VITORIA MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA 

- OAB:10.133, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406733 Nr: 37956-32.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VESPAZIANO ALVES DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:9943/MT, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

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

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

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

735,91 (setecentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 322,48 

(trezentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811051 Nr: 17552-18.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELIS MOREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.205,06 (um mil e duzentos e cinco reais e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$602,53(seiscentos e dois reais e cinquenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 602,53(seiscentos e 

dois reais e cinquenta e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891427 Nr: 24164-35.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR SEBASTIÃO DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366537 Nr: 5133-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKELINE TELES DA SILVA RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 
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depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833420 Nr: 38857-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIB ABRAHAO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$ 206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 (sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881909 Nr: 17958-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLE LIMA DOS ANJOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740233 Nr: 36935-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO NETO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO SEMEAR 

S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

908,66 (novecentos e oito reais e sessenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$424,83 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 454,33 

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905471 Nr: 33889-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO HELENO DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808523 Nr: 14987-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOBRE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 
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três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138368 Nr: 26726-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA BARRETO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622, 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,84 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,12(sessenta e 

oito reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806799 Nr: 13283-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO L F DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10.891 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778069 Nr: 31459-94.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO DO 

BRASIL S.A, BANCO BGN S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:MS/8.125, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 / SP, RICARDO DE AGUIAR 

FERONA - OAB:176.805

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780413 Nr: 33957-66.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FELIX DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA THAYS LEAL DE 

PROENÇA - OAB:15.424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,83 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 206,72 (duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 (sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460352 Nr: 29619-20.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ARRUDA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, CLEODEMIR DE PAULA MARTINS - 

OAB:15347/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

425,54 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 198,02 (cento e noventa e oito reais e dois 
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centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 212,77 (duzentos e 

doze reais e setenta e sete centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (catorze reais 

e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811371 Nr: 17855-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SANTANA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764308 Nr: 16947-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAIRA ODETE MICHELON MARIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

327,99 (trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 206,71 (duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 121,28 (cento e vinte 

e um reais e vinte e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109287 Nr: 14391-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBM, SUELI BUENO DA SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:7.394

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184107 Nr: 31507-34.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO YOSHIHIRO NOHAMA, ACIDÁLIA DE 

SOUSA RAMOS NOHAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

10.015,33 (dez mil e quinze reais e trinta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 5.152,50 (cinco mil e cento e cinquenta e dois reais e 

cinquenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 4.833,33 

(quatro mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407341 Nr: 39408-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344471 Nr: 14675-81.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FELICIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO FERRAZ DE PAULA 

- OAB:8.207/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

367,56 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$174,93 (cento e setenta e quatro reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$183,78(cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), para fins 

da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

8,85 (oito reais e oitenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933713 Nr: 51333-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL BENEVENUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449518 Nr: 22459-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOAO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

586,22 (quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$172,79 (cento e 

setenta e dois reais e setenta e nove centavos), para fins da guia de taxa 

e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341465 Nr: 11630-69.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBERTO CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENCO - OAB:OAB/BA 16.780

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893648 Nr: 25652-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888046 Nr: 21934-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUINTER JHONNIS VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826136 Nr: 32083-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

554,10 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,67(cento e 

quarenta reais e sessenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931231 Nr: 49956-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370400 Nr: 6965-73.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MAGALHÃES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON ª CAPARROS MORENO 

- OAB:10,016, SERGIO WALDINAH PAGANOTTO - OAB:12054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE FERREIRA 

GOMES - OAB:254745, JONES MARCIANO DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:138667/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722390 Nr: 17929-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRIZIO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946324 Nr: 58211-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DA SILVA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON BATISTA DE ASSIS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18.303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

552,23 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,80 (cento e 

trinta e oito reais e oitenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811865 Nr: 18353-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUCLÉBIO DA CRUZ SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949407 Nr: 59960-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

552,73 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 139,30(cento e 

trinta e nove reais e trinta centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913422 Nr: 39143-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINA ANDREZA LEITE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385341 Nr: 20968-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOCIMAR DO CARMO DA SILVA BVRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA - 

OAB:4.561/MT, VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO PEREIRA SILVA 

FILHO - OAB:12.871/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, RENATA 

MACHADO BORGES CARVALHO - OAB:14079/MT, WOLNEY LEITE DE 

LIMA - OAB:3550

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,53 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$144,10(cento e quarenta e quatro reais e dez centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824935 Nr: 30970-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BISMARCK BENETTI BARBOSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922246 Nr: 44727-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925532 Nr: 46850-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

SILVA - OAB:11990/OAB-MT, Thais Sversut Acosta - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460769 Nr: 29966-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVEST - REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES 

LTDA - ME, KLEBER VIANA CATALÁN, SELMA CRISTINA FLÔRES 

CATALÁN, ANTONIO VITORIO BRESSAN, JOAQUIM TEIXEIRA DOS 

SANTOS, VALDIR DE MOLEDO, MARCIA REGINA FREITAS BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922242 Nr: 44725-80.2014.811.0041
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864744 Nr: 5419-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922262 Nr: 44742-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925549 Nr: 46865-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925438 Nr: 46781-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925390 Nr: 46744-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036617 Nr: 39864-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003816 Nr: 25019-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

552,32 (quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,89 (cento e 

trinta e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142407 Nr: 28465-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELMA CRISTINA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142290 Nr: 28426-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ILARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986854 Nr: 17095-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, luciano guilherme barbosa dos 

santos - OAB:MT 19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996890 Nr: 22103-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY MIGUEL DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014021 Nr: 29297-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDINEI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977211 Nr: 12706-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106141 Nr: 13025-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE DE JESUS PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859755 Nr: 1562-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159986 Nr: 35925-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124039 Nr: 20440-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

563,57 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 150,14(cento e 

cinquenta reais e quatorze centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61256 Nr: 12219-08.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SANTA ELIZA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$259,85(duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722115 Nr: 17644-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELINA TEIXEIRA LYRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCIA FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA REGINA SANTANA 

NUNES - OAB:15.510/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT, YURI 

MIKEJEVS FRANCO GODOY - OAB:23021/B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872309 Nr: 11275-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906713 Nr: 34717-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

555,19 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 141,76 (cento e 

quarenta e um reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948614 Nr: 59474-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA BELARMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, Lucimar cristina Gimenez - OAB:8506- A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141751 Nr: 28193-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS RAQUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078593 Nr: 600-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARA MORAES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451443 Nr: 23721-26.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDESILVO FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754849 Nr: 6842-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEAS ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA 

S/A CREDITO FIN E INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 
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MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732597 Nr: 28791-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CLEIDE DE BASTOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

SOUZA - OAB:17.627/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738629 Nr: 35213-78.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MARCELINA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELANO BORGES POZZETTI - 

OAB:7209, JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2324/MT, LUCIANO ANDRÉ 

FRIZÃO - OAB:8.340-0B, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - 

OAB:3845/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida SANECAP - SANEAMENTO DA 

CAPITAL, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 549,66 (quinhentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887527 Nr: 21625-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALRIVON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819430 Nr: 25702-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369925 Nr: 6451-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GRACIELA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

671,43 (seiscentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$258,00 

(duzentos e cinquenta e oito reais), para fins da guia de taxa e ao Cartório 

não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792380 Nr: 46475-88.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GUIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, ERODILCE SANTOS GUIMARÃES - 

OAB:16518, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - OAB:147.386 

OAB SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

554,04 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,61(cento e 

quarenta reais e sessenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922776 Nr: 45113-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.704,14 (um mil e setecentos e quatro reais e quatorze centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$852,07(oitocentos e cinquenta e dois reais e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 852,07(oitocentos e 

cinquenta e dois reais e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339752 Nr: 10120-21.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR DA SILVA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNÊS MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - OAB:13.288.B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.444,44 (um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$692,72 (seiscentos e 

noventa e dois reais e setenta e dois centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$722,22(setecentos e vinte e dois reais e vinte e dois 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716634 Nr: 10370-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ALVES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANCO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA 

- OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747291 Nr: 44534-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARINO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323126 Nr: 24302-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMERO SIMÕES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LOPES GODOY - 

OAB:14422-A/MS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.013,02 (mil e treze reais e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 477,01 (quatrocentos e setenta e sete reais e um centavo), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 506,51 (quinhentos e seis reais e 

cinquenta e um centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718733 Nr: 11281-61.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338154 Nr: 8896-48.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADICEU DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD BANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126.504/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703949 Nr: 38609-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. C. DE O. ZANIN - TEXAS VEICULOS, JEANE CRUZ DE 

OLIVEIRA ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 27 de 880



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385458 Nr: 21229-95.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON NEVES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 191,96 (cento e noventa e um reais e noventa 

e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 

(sessenta e oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (catorze reais 

e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713962 Nr: 8813-27.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA EVANDA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS - 

OAB:8.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 206,71 (duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 (sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113539 Nr: 16152-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943 Nr: 6369-12.1997.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdC, EBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, 

ELAINE FRANCO ALONSO DE OLIVEIRA - OAB:14743/MT, EUNICE 

ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16543, Fabio Henrique Prado Cruz - 

OAB:21.130/MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT, JUCINEI 

DA SILVA NUNES - OAB:11799/O, KÉSIA JULLI SOUZA ARRUDA - 

OAB:19800/O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3.127-A, NAIANE CAVALCANTE BATISTA - OAB:22937/O, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$169,83(cento e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946231 Nr: 58121-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON CARVALHO BRAIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 
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Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372107 Nr: 8552-33.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO - 

OAB:11.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772071 Nr: 25160-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:OAB/SP 166349, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 

OAB/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965334 Nr: 7105-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE MARLENE RODRIGUES-ME, EUNICE MARLENE 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A, BANCO DO BRASIL S/A, 

REDECARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO 

PENTEADO - OAB:88.737 RJ, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

848,82 (oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$424,41 (quatrocentos e vinte e quatro reais e 

quarenta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

424,41 (quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957826 Nr: 3935-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA ME, 

ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CORREA 

RAMAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, Isabela 

Lecticia de Jesus Souza - OAB:21540/O, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017820 Nr: 30866-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA BARÃO LTDA - ME, ADRIANO MENDES DE 

OLIVEIRA, FAUZER FIGUEIREDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

727,55 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 
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deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743355 Nr: 40309-74.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA LIDIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,84 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,12(sessenta e 

oito reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110119 Nr: 14718-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZANIRA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

715,12 (setecentos e quinze reais e doze centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 301,69 (trezentos e um reais e 

sessenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007094-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE (REQUERENTE)

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOALIDES MARIA DE SA CORREA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1007094-46.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para apresentar as primeiras declarações, no prazo de 20 

dias. CUIABÁ, 5 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008444-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREITAS LUZ (AUTOR(A))

WALDEMAR ALVES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS E SOUZA CAFRUNI (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DE QUEVEDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1008444-69.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por meio do seu 

Advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

justificativa apresentada pelo executado. CUIABÁ, 5 de setembro de 2018 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006754-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES (ADVOGADO(A))

ELAINE FREITAS LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS E SOUZA CAFRUNI (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DE QUEVEDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1006754-05.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da justificativa 

apresentada pelo executado. CUIABÁ, 5 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008609-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. T. (REQUERENTE)

E. T. (REQUERENTE)

A. T. K. (REQUERENTE)

C. G. T. (REQUERENTE)

G. L. T. T. (REQUERENTE)

L. G. T. (REQUERENTE)

A. T. J. (REQUERENTE)

G. B. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1008609-53.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: LIOZA GOMES TAVARES, ABIGAIL TAVARES KUMMEL, 

EMMANUEL TAVARES, AVELINO TAVARES JUNIOR, GRACE LIVIA 

TAVARES TAMBELINI, CLEBER GOMES TAVARES, MARIA OLIVIA 

TAVARES PARTE RÉ: AVELINO TAVARES INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/03/2017 VALOR 
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DA CAUSA: R$ 100,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Lioza Gomes Tavares, Abigail Tavares Kummel, Emmanuel Tavares, 

Avelino Tavares Junior, Grace Livia Tavares Tambelini, Cleber Gomes 

Tavares e Maria Olivia Tavares, em face de Avelino Tavares, devidamente 

qualificados nos autos. Esclareceram os autores que, o curatelando conta 

com noventa e um anos de idade e, recebeu uma indenização, após 

espera de três décadas, decorrente de uma desapropriação de terras, 

consistente na quantia de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). 

Informaram que, a indenização começou a ser paga no ano de 2016, 

quando então o curatelando passou a dilapidar seu patrimônio, sendo que, 

sofreu um infarto agudo do miocárdio, o que o levou a ser internado, sem 

previsão de alta, a partir do qual teria passado a apresentar períodos de 

delírios. Após o recolhimento das custas, a ação foi recebida, nos termos 

da decisão de id. 5617952, que nomeou os autores Rafael Henrique 

Tavares Tambelini, João Bosco Ribeiro Barros Junior e Rodolpho Tavares 

Kummel curadores provisórios do curatelando, determinou sua citação e a 

realização de estudo social. Termo de curatela provisória foi assinado e 

consta do id. 5819857. No id. 6139646 consta pedido de intervenção de 

terceiro, realizado por Humberto Tavares Ramos, neto do curatelando, 

impugnando os fatos apresentados na inicial. Emenda da inicial foi 

apresentada no id. 9281057, alterando-se a causa de pedir da presente 

ação, por se tratar de idoso e deficiente, já que perdeu a visão do único 

olho que possuía. Relatório de estudo social consta do id. 10093289. O 

zeloso Ministério Público se pronunciou pelo não acolhimento da 

intervenção de terceiros, acostada ao id. 11460389. Proferida decisão no 

id. 11464989, indeferindo o pedido de intervenção de terceiro. Ao 

curatelando citado, foi-lhe nomeado curador especial, que apresentou 

contestação por negativa geral no id. 13936778. Instado a se manifestar, o 

ilustre Ministério Público se pronunciou pela procedência da ação, 

tornando-se definitiva a decisão que deferiu a curatela compartilhada. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos autos, verifica-se 

que o curatelando conta hoje com noventa e um anos de idade – nascido 

na data de 11/03/1926 – id. 5580953, detêm prótese no olho esquerdo e 

recentemente perdeu a visão do olho direito. A fim de corroborar os fatos 

apresentados, foi realizado estudo social, cujo relatório consta do id. 

10093289, por meio do qual se constatou que o curatelando encontra-se 

com a saúde fragilizada e conta com três cuidadoras que se revezam nos 

cuidados do mesmo, já que hoje necessita de auxílio, inclusive, para o 

exercício de suas necessidades básicas. Ademais, verificou-se que o 

curatelando se encontra em condições bem confortáveis, não deixando 

transparecer nada que pudesse aparentar maus tratos, pelo contrário, 

verificou estar sendo bem cuidado pelos curadores e pela família. Diante 

do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO a curatela de AVELINO TAVARES, nomeando, como 

seus curadores RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI, JOÃO BOSCO 

RIBEIRO BARROS JUNIOR e RODOLPHO TAVARES KUMMEL, tornando, 

assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu nome, os 

atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, poderão 

deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com 

as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas já recolhidas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013690-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. D. O. (REQUERENTE)

S. Q. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. F. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1013690-80.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Curatela] PARTE AUTORA: 

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PARTE RÉ: FLORENTINA 

ROSA DE FIGUEREDO OLIVEIRA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/05/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta 

por Antônio Carlos Figueiredo de Oliveira, em face de Florentina Rosa de 

Figueiredo Oliveira, devidamente representado nos autos. Esclarece a 

parte autora, que a curatelanda, é sua genitora, e apresenta transtornos 

mentais e incapacidade física, o que a torna dependente de auxílio de 

terceiros, inclusive, para os cuidados diários básicos. A ação foi recebida, 

por meio da decisão de id. 7257105, que deferiu a gratuidade processual e 

nomeou a autora, curadora provisória da curatelanda. Na mesma 

oportunidade, foram determinadas diligências, a fim de verificar se a 

curatelanda possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a 

expedição de ofício ao INSS, para informação quanto à eventual auxílio 

previdenciário e a realização de estudo social. Informação do INSS, quanto 

à inexistência de benefício assistencial em nome da curatelanda – id. 

8242547. Conforme certificado no id. 9947557, não foi possível a citação 

da curatelanda, pois encontrada acamada, não respondendo aos 

chamados. Relatório de estudo social consta no id. 11971904. O ilustre 

Ministério Público se manifestou pela nomeação de curador especial no id. 

12814018, cuja nomeação se deu no id. 12818637, sendo a contestação 

apresentada no id. 12988194. Parecer Ministerial pela procedência da 

ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da 

requerida – id. 13267085. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a curatelanda conta hoje com 

noventa e um anos de idade – nascida na data de 24/11/1926, e apresenta 

quadro clínico compatível com transtorno mental e incapacidade física, até 

mesmo em decorrência da idade avançada, o que se verifica do atestado 

medico de id. 6775237, tornando-a dependente de auxílio de terceiros, 

inclusive, para os cuidados diários básicos. A fim de corroborar os fatos 

apresentados, foi realizado estudo social – id. 11971904, por meio do qual 

se constatou que a família dispõe de recursos e estrutura suficiente para 

dar à curatelando uma vida confortável, suprindo-lhe as necessidades, o 
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que demonstra ser a curatela medida necessária neste momento, estando 

o autor, seu filho, apto ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de FLORENTINA ROSA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, tornando 

definitiva a decisão provisória, para que o autor pratique, em seu nome, os 

atos da vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, 

inclusive, para sacar e receber os valores respectivos. Além disso, o 

curador poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos 

atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe, assim, 

como curador, o requerente ANTÔNIO CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024072-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

CAMILA KANSO BRANDINI VICENTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024072-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CAMILA KANSO BRANDINI 

VICENTINI REQUERIDO: ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos 

etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos a planilha dos débitos referente à 

prestação alimentícia, bem como,para especificar os meses e seus 

respectivos valores, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

04 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025222-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST (ADVOGADO(A))

CLEUSA MARISA ROSATI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA FALCI ROSATI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025222-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLEUSA MARISA ROSATI 

INVENTARIADO: VILMA FALCI ROSATI Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da peça exordial, para que, em 05 (cinco) dias, cumpra 

integralmente o despacho constante do Id. 14698132, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028720-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO (AUTOR(A))

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL FERNANDES GALEANO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028720-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LARYSSA THAIS ROCHA 

FAVERO RÉU: MAXWELL FERNANDES GALEANO Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da exordial para, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar 

aos autos o título executivo em que foram fixados os alimentos, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712159 Nr: 5242-48.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHF, RFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA RIELLY FEITOZA 

SOARES - OAB:11594 OAB/PI, MICAELLE CRAVEIRO COSTA - 

OAB:12313

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLY CHRISTINA 

VERAS OTACIO MONTEIRO (DEF. PÚBLICA), para devolução dos autos nº 

5242-48.2011.811.0041, Protocolo 712159, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1319253 Nr: 13001-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1319253

 Vistos etc.

 Intime-se o inventariante, por carta de intimação, para que, cumpra a 

decisão de fls. 797, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 770698 Nr: 23730-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZMEALA, IFDA, CDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, LUIZ GUSTAVO S. 

LOBATO - OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT, NIVALDO 

JOSÉ PADILHA - OAB:5138, RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - 

OAB:24631/O, STEPHANIE PAULA DA SILVA - OAB:19040/E, VOLMIR 

CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação 770698

Espécie Ação de Inventário

Vistos etc.

Intime-se, a inventariante para em 10 (dez) dias, sejam apresentadas as 
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últimas declarações e/ou plano de partilha, em conformidade com o art. 

636 do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, com baixa no relatório desta Vara Judicial e, sem baixa na 

Distribuição.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 966955 Nr: 7793-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Código 966955

 Vistos etc.

Em atenção ao pedido de fls.93, designo audiência de Conciliação, para o 

próximo dia 25 de setembro de 2018, às 09:30 horas, a ser presidida pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial.

Intimem-se por meio dos ilustres advogados.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1097417 Nr: 9441-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1097417

 Vistos etc.

Às fls. 620, a parte autora postula por expedição de cópia autenticada, do 

termo de fls. 60. Indefiro o pedido, tendo em vista que, por ocasião da 

assinatura à inventariante fora entregue uma via original.

Intime-se a inventariante, pessoalmente, em 05 (cinco) dias, para 

manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

de direito, bem como, informações acerca da retificação da certidão de 

óbito, sob pena de extinção.

Advirta-se que, em caso de não comparecimento no prazo acima 

estabelecido, o processo será extinto por desinteresse processual.

Sirva-se cópia da presente como mandado de intimação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 404689 Nr: 36625-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - 

OAB:3038/MT

 Código 404689

 Vistos etc.

 Às fls. 309/vº, o exequente informa, que as partes buscam uma 

composição, razão pela qual, pugnou em 28/06/2018, por prazo de 15 

(quinze) dias, para finalização dos trabalhos.

 O douto juízo deprecado, às fls. 309, deferiu a suspensão da missiva.

 Daí para frente não há qualquer informação, acerca de eventual 

composição entre as partes, tampouco manifestação do ilustre advogado 

exequente.

 Assim, intime-se o exequente para que, em 05 (cinco) dias se manifeste, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011461-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. R. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1011461-16.2018.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Dissolução] REQUERENTE: GENICELMA OLIVEIRA REIS DA 

COSTA REQUERIDO: FRANCISCO DA COSTA NETO INTIMANDO(A, S): 

FRANCISCO DA COSTA NETO DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

27/04/2018 VALOR DA CAUSA: R$ 954,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital integrar a relação processual 

e, responder, querendo, a ação, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. 

RESUMO DA INICIAL: GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA interpôs a 

presente Ação de Divórcio Litigioso em face de FRANCISCO DA COSTA 

NETO, requerendo a dissolução do casamento. DESPACHO: "Vistos etc. 

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Indefiro, por ora, o 

pedido, de realização da citação da requerida por edital. Sabe-se que, a 

citação por edital é medida excepcional, sendo esta alternativa utilizada 

tão somente, após esgotadas as possibilidades de localização da parte 

requerida. Diante do exposto, promova-se pesquisa, junto aos Sistemas 

conveniados, visando obter informações, em relação ao endereço do 

requerido FRANCISCO DA COSTA NETO, filiação Paulo Nunes da Costa e 

Romana Mariana da Costa. Os autos permanecerão em gabinete, até que, 

a informação do endereço do requerido, seja informada a este Juízo, via 

internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Frustradas as 

buscas acima mencionadas, defiro o pedido de citação, conforme 

pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido o prazo determinado, 

sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos a nobre Defensoria 

Pública, para seu pronunciamento, na condição de curadora especial. 

Cite-se, mediante as cautelas e advertências legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito." OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será 

nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, 

DEBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 3 de setembro de 2018 . 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002409-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 
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INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1002409-30.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Alimentos] EXEQUENTE: ANTONIVANIA NUNES MACIEL 

PATRONO DA EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA EXECUTADO: CARLITO 

FRANCISCO DA COSTA INTIMANDO(A, S): CARLITO FRANCISCO DA 

COSTA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/01/2017 VALOR DA 

CAUSA: R$ 826,03 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte devedora acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 

03 (três) dias, contados da data da expiração do prazo deste edital, 

efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, no valor de 

R$ 4.240,91 (quatro mil duzentos e quarenta reais e noventa e um 

centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de protesto judicial e de prisão civil, nos termos do art. 528 do Código 

de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: N. N. C., representada por sua 

genitora ANTONIVÂNIA NUNES COSTA, interpôs a presente Ação de 

Execução de Alimentos (prisão) em face de CARLITO FRANCISCO DA 

COSTA, requerendo o pagamento das parcelas da pensão alimentícia em 

atraso referentes aos meses de novembro de 2016 a janeiro de 2017, no 

montante de R$ 826,03 (oitocentos e vinte e seis reais e três centavos), 

sob pena de ser decretada a prisão civil do executado. DESPACHO: 

"Vistos etc. Ante o teor do id:11332263 onde consta que, a parte autora 

não possui informações acerca do atual endereço do devedor determino 

que, se promovam buscas, por meio dos Sistemas conveniados, visando a 

obtenção do paradeiro de CARLITO FRANCISCO DA COSTA, CPF nº 

474.274.691-00. Oficie-se, ainda, o digno Ministério do Trabalho, 

requisitando-se informações, acerca de eventual vínculo empregatício do 

requerido. Faça constar o prazo de 05 (cinco) dias, para a vinda dos 

esclarecimentos. Caso as buscas restem positivas, intime-se o executado, 

pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito exequendo, 

correspondente aos meses de novembro/2016 a dezembro/2017, 

totalizando R$ 4.240,91 (quatro mil duzentos e quarenta reais e noventa e 

um centavos), bem como as prestações que vencerem no curso da 

presente ação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar 

a quitação sob pena de protesto judicial e de prisão civil, nos termos do 

art. 528 do Código de Processo Civil. Frustradas as buscas acima 

mencionadas, defiro o pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo 

de 20 (vinte) dias. Faça constar do edital, a advertência contida no inciso 

IV do art. 257 do CPC. Transcorrido o prazo determinado, sem 

manifestação da parte ré, remetam-se os autos à culta Defensora Pública, 

Drª Gislaine Figueira Desto que, ora nomeio como curadora especial do 

requerido, conforme disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

18 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito." OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será 

nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, 

DEBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 3 de setembro de 2018 . 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009824-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

JOAO CESAR FADUL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009824-64.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDVANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LEITE REQUERIDO: 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) 

dias, acerca do ofício do id. 15024565, requerendo o que de direito. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022972-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA (ADVOGADO(A))

VILSON BUTACA TABORELLI E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON BUTACA TABORELLI E SILVA (INVENTARIADO)

DOUGLAS FORTES SANTOS E SILVA (INVENTARIADO)

WILSON BUTACA TABORELLI E SILVA (INVENTARIADO)

PERY TABORELLI DA SILVA FILHO (INVENTARIADO)

WILSAN BUTACA TABORELLI DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

NILSAN BUTACA TABORELLI E SILVA (INVENTARIADO)

VILMA BUTACA TABORELLI SEMPIO (INVENTARIADO)

NILMAN BUTACA TABORELLI DA SILVA (INVENTARIADO)

ARIANA ANAINA DE ARAUJO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022972-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VILSON BUTACA TABORELLI 

E SILVA INVENTARIADO: WILSON BUTACA TABORELLI E SILVA, NILSON 

BUTACA TABORELLI E SILVA, DOUGLAS FORTES SANTOS E SILVA, 

ARIANA ANAINA DE ARAUJO, PERY TABORELLI DA SILVA FILHO, 

WILSAN BUTACA TABORELLI DE OLIVEIRA, VILMA BUTACA TABORELLI 

SEMPIO, NILSAN BUTACA TABORELLI E SILVA, NILMAN BUTACA 

TABORELLI DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido constante do Id. 

15012754, concedo a suspensão dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, para as providências necessárias. Ultrapassado o prazo acima 

assinalado, sem manifestação , intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu 

interesse no prosseguimento da ação, requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção. Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021838-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOANA ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA CANDIDA FARIAS ALVES BONUTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021838-46.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANA CANDIDA FARIAS ALVES BONUTTI REQUERIDO: 

AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI Vistos etc. Acolho o pedido do 

id.14889324, pelo que, suspendo a presente ação, pelo prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora, 

por meio de sua culta advogada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento da presente ação, requerendo 

o que de direito, sob pena de extinção. REMETA-SE ao arquivo provisório, 

com baixa no relatório mensal. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010828-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SIMONE ALONSO BUENO (AUTOR(A))

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ESCAME SILVA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010828-05.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LAURA SIMONE ALONSO BUENO RÉU: ADRIANO ESCAME 

SILVA DE LIMA Vistos etc. Acolho o pedido do id.14832825, pelo que, 

suspendo a presente ação, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo de suspensão, intime-se a parte autora, por meio de sua culta 

advogada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste seu interesse 

no prosseguimento da presente ação, requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção. REMETA-SE ao arquivo provisório, com baixa no 

relatório mensal. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela 
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Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018310-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIAN KARLA SALES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1018310-04.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOAO FERNANDES DE SOUZA RÉU: HELIAN KARLA SALES 

DE SOUZA Vistos etc. Intime-se o autor, por meio de seu culto advogado, 

para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017271-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MUNIZ DE CARVALHO (AUTOR(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL VANIR DA SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRA CRISTINA RIBEIRO (RÉU)

ELIANE DE ARAUJO VALERIANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017271-69.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): PEDRO MUNIZ DE CARVALHO RÉU: SANDRA CRISTINA 

RIBEIRO Vistos etc. Intime-se a parte autora para que querendo, apresente 

impugnação, no prazo legal. Após vista ao digno Ministério Público e, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035160-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIA BUDTINGER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (RÉU)

LUKE CESAR LIMA BEZERRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035160-70.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARCIA BUDTINGER RÉU: REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA 

Vistos etc. Ante a comprovação do falecimento do requerido, intime-se a 

parte autora, por meio de sua culta advogada, para que, se manifeste, em 

05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011198-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS (ADVOGADO(A))

I. D. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMYLLA DIAS DE SOUZA OAB - 022.093.471-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LUIZ CUSTÓDIO DOS SANTOS (RÉU)

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011198-81.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ISADORA DIAS CUSTODIO DOS SANTOS REPRESENTANTE: 

PAMYLLA DIAS DE SOUZA RÉU: ALEXANDRE LUIZ CUSTÓDIO DOS 

SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de seu culto 

advogado, para que, querendo, apresente impugnação, no prazo legal. 

Após, vista ao douto Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011701-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. (ADVOGADO(A))

A. F. P. D. B. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. R. N. (REQUERIDO)

E. C. O. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011701-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANA FRANCISCA POMPEU DE 

BARROS NEVES REQUERIDO: FELIPE AUGUSTO ROCHA NEVES Vistos. 

Designo audiência de conciliação para o dia 11 de setembro de 2018, às 

15h30min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, 

sob pena de revelia. Considerando a relação de parentesco entre os 

infantes e o requerido, defiro os alimentos provisórios aos filhos menores 

Eduardo Pompeu de Barros Rocha Neves e Alexandre Pompeu de Barros 

Rocha Neves, que arbitro, por ora, em 03 (três) salários mínimos, sendo a 

metade para cada criança, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, 

quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado, até o dia 

dez (10) de cada mês, na conta bancária indicada. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

exaurimento da cognição. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004629-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. (ADVOGADO(A))

L. T. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. F. R. (REQUERIDO)

J. M. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando a 

Impugnação. Cuiabá, 4 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030591-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ROSEANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

YARA TAINA DA SILVA OLIVEIRA NEVES (ADVOGADO(A))

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DE SOUZA FREITAS (REQUERIDO)

ROSILENE SANTOS (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca do Laudo 

Psicossocial acosta aos autos. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1021774-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. O. I. (ADVOGADO(A))

L. G. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Considerando a relação de parentesco entre a infante e o 

requerido, conforme atesta a certidão de nascimento, defiro os alimentos 

provisórios à filha menor Maria Izabel Gomes Bezerra, que arbitro, por ora, 

em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, incidindo sobre férias e 13º salário, 

quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado na conta 

bancária indicada, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Ambos os pais possuem naturalmente a guarda de 

seus filhos. Essa situação perdura até que, por decisão judicial, a guarda 

fique determinada a apenas um, seja pai, seja mãe. A inicial afirma que 

apesar de residirem na mesma cidade de Presidente Médici/Rondônia, não 

conviveram sob o mesmo teto, e os cuidados com a menor sempre foram 

desenvolvidos por ambos e de comum acordo sem a necessidade de 

fixação de guarda judicial, mas que, por motivos profissionais, a autora foi 

transferida na empresa que trabalha em Rondônia para Cuiabá, desde 

maio de 2018 e, assim, não há possibilidade de a guarda da menor 

continuar a ser exercida de fato como antes, visto que no inicio das férias 

escolares a autora se deslocou até a cidade Presidente Médici/Rondônia, 

para buscar sua filha, que se recusa a retornar ao lar paterno, externando 

o firme desejo de passar a viver exclusivamente com sua mãe nesta 

cidade. Destarte, considerando o acima disposto, e em razão do princípio 

da lealdade processual que impõe a todos quando aportam ao judiciário 

expor sua pretensão pautada pela verdade real, sob pena de litigância de 

má-fé, e considerando a distância que separa os pais, defiro à mãe, ora 

requerente, a guarda de Maria Izabel Gomes Bezerra, mediante lavratura 

do termo. Quanto a regulamentação ao direito de visitas, por ora 

regulamento na primeira metade das férias escolares, do meio e do final de 

cada ano, e também quanto o requerido puder vir a Cuiabá, em finais de 

semanas ou feriados prolongados, devendo avisar a mãe com 

antecedência de cinco dias. Designo audiência de conciliação, para o dia 

28 de novembro de 2018, às 14h30min. Se não houver acordo, o 

requerido deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

através de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Expeça-se Carta Precatória para citação. Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032696-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AZELIA INES SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

LEONIDIO FLORIANO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

CARLA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

GIOVANNI BOSCO SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS SANTIAGO CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e da 

CNGC/2017, impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente 

para que, dar integral cumprimento a decisão de ID. 14791370. Cuiabá, 5 

de setembro de 2018. Mirelli Silva. Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: 

Centro Político Administrativo - Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: 

(65) 3648-6456/ 6455

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023883-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA PIOVESAN RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023883-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANDRE LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: MAYRA PIOVESAN RIBEIRO Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 CPC. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 155, II). Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda 

Compartilhada e Convivência, proposta por André Luiz da Silva, em 

desfavor de Mayra Piovesan Ribeiro, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Requer o autor, regulamentação da convivência com sua filha Julia, 

de 05 (cinco) anos de idade, sob o argumento de que, a genitora da 

menina vem colocando obstáculos, para manutenção no vínculo 

paterno-filial. Aduz, ainda que a requerida nunca permitiu que a infante 

viajasse no período de férias com o pai, que a mesma prefere mandar a 

criança para o interior do Estado, do que deixa-la com seu genitor. 

Ressalto que, o exercício da guarda de filhos sofreu mudanças positivas, 

com a entrada em vigor da Lei 13.058/2014, especialmente, no que se 

refere ao reconhecimento da igualdade parental. O novo modelo de guarda 

foi reconhecido como forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. A guarda compartilhada só 

pode ser afastada nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não 

se mostrarem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, ainda, se um 

deles não desejasse exercitá-lo, o que não é o caso. Passou a constar no 

art. 1.583 do Código Civil: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. (...) § 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio 

com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o 

pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos 

filhos. Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II 

– decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou 

em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai 

e com a mãe. Com o advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a 

ser regra, não prosperando mais as situações de menor importância, que 

vinham sendo utilizadas, para a concessão da guarda unilateral. O novo 

modelo de guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o 

alcance do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Reconhecer que, a guarda não poderia ser compartilhada nas situações 

de dissenso seria o mesmo que, permitir um sufrágio da guarda unilateral, 

em detrimento dos interesses dos filhos que, necessitam e, por isso 

mesmo, têm o direito de conviver com seus dois genitores. Diante do 

exposto, a guarda do infante Julia Piovesan da Silva Ribeiro, deverá ser 

exercida de forma compartilhada entre os seus genitores. 1- Regulamento, 

provisoriamente, o tempo de convívio do genitor, com sua filha, em finais 

de semana alternados, iniciando-se a rotina na sexta-feira, quando o pai 

pegará a infante na saída do colégio, devolvendo-a no domingo 

subsequente na casa de sua genitora. 2- As festividades de final de ano e 

de, férias escolares, serão divididas da seguinte forma: a) Nos anos 

ímpares, a criança passará as festividades de Natal com a genitora e as 

de Ano Novo com o genitor, sendo que, nos anos pares, a infante passará 

as festividades de Natal com o genitor e as festas de Ano Novo com a 

genitora; b) Nas férias escolares, a menina passará metade do período 

com a mãe e, a outra metade com o pai; Como medida de celeridade, 
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designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 29 

denovembro de 2018, às 16:00 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as 

partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Realize-se estudo social das partes, com ênfase na 

criança, no prazo de 40 (quarenta) dias. Intime-se o autor, por meio de sua 

ilustre advogada. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1023133-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES CORREA (EXECUTADO)

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando a 

Impugnação. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034002-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGENON COELHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TREVISAN (INVENTARIADO)

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

ENZO CALIL TREVISAN (HERDEIRO)

GABRIEL RAMOS TREVISAN (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante a 

dar integral cumprimento ao despacho inicia, apresentando todos os 

documentos exigidos. Ademais, impulsiono os autos para expedir ofício 

solicitando a devolução da carta precatória devidamente cumprida, dentro 

do prazo de 10 dias. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007398-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILCE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINA MAURICIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante 

para apresentar certidão de inteiro teor do imóvel indicado no item "a" da 

decisão de ID 13842824, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 5 de 

setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013352-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

VIVIEN THOMAZ ILITY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BARBOSA DE ABREU (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante a 

dar integral cumprimento ao que determinado na decisão lançada ao ID 

14092496, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004359-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARES HELENA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

YARA TAINA DA SILVA OLIVEIRA NEVES (ADVOGADO(A))

CASSIO VINICIUS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

EDA MARIA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO DA CONCEICAO SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante a 

dar integral cumprimento a determinação contida no ID 13827375, dentro 

do prazo de 15 dias. Cuiabá, 5 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009238-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim (ADVOGADO(A))

RENATO MIORIM MELEGARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CARVALHO SONE TAMACIRO (ADVOGADO(A))

TAIENE DAIANDOLA PAEL SANTANA MELEGARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para apresentar a Impugnação dentro do prazo de 15 dias. 

Cuiabá, 5 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023102-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. C. M. (ADVOGADO(A))

O. R. R. Z. (REQUERENTE)

A. C. L. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. R. E. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e da 

CNGC/2017, impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente 

para que, dentro do prazo de 15 dias, recolha as custas da diligencia para 

efetuar a citação. Cuiabá, 5 de setembro de 2018. Mirelli Silva. Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político Administrativo - Cidade: 

Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: (65) 3648-6456/ 6455
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273749 Nr: 4079-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, ZOROASTRO C. TEIXEIRA - OAB:743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Ferrreira 

Teixeira - OAB:3662

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL PAULO 

MAIA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 4079-72.2007.811.0041, 

Protocolo 273749, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723691 Nr: 19301-41.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBSFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLY CHRISTINA 

VERAS OTACIO MONTEIRO (DEF. PÚBLICA), para devolução dos autos nº 

19301-41.2011.811.0041, Protocolo 723691, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956557 Nr: 3338-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSL, MLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DINEY LEITE DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 3338-51.2015.811.0041, Protocolo 

956557, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 966026 Nr: 7412-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUCINIR GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LOURIVAL MOREIRA DE 

ALMEIDA, ESPOLIO DE ALCINDA GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em conclusão, frustrada a intimação pessoal e promovida a intimação por 

edital, sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.Em face do exposto, DECLARO EXTINTO 

o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Justiça gratuita.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 152169 Nr: 6357-51.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLSDS, GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - 

OAB:13688/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, GIOVANA 

CESAR SCHERNER - OAB:18093, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:1226

 Visto.

Cuida-se de ação de execução, extinta por abandono (fl. 215), em que, às 

fls. 239/267, o exequente postula prosseguimento do feito.

Conforme relatado, nesta ação de execução foi proferida sentença 

terminativa, de modo que, o pedido de fls. 239/267 deverá ser formulado 

em nova ação ou por meio de cumprimento de sentença, nos próprios 

autos em que os alimentos foram arbitrados.

Diante do exposto, indefiro o requerimento de fls. 239/267.

Intime-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 979549 Nr: 13876-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES, JOÃO PAULO DA 

SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RITA DE CASSIA DA SILVA 

HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770, LUIZ 

FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21306, Mário Donal Spalatti - 

OAB:23.230/MT, PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - 

OAB:11729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FABIANO KROMINSKI - OAB:10896, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21.306

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a inventariante a dar prosseguimento ao feito, 

cabendo certificar que embora a Fazenda Pública tenha sido intimada, não 

apresentou manifestação até a presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1160992 Nr: 36341-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1160992

Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação foi proposta no 

ano de 2016, sem que tenha se afastado de sua fase inicial.

Às fls. 39, o ilustre Oficial de Justiça informa que, a requerida mora no 

endereço constante dos autos, porém, nos horários procurados, o imóvel 

se encontrava fechado.

Assim, com fundamento no art. 212, § 2º, do CPC, defiro o requerimento 

de fls. 53, para que a diligência de citação/intimação seja promovida em 

horário anterior às 6:00h ou posterior às 20:00h.

Designo audiência de conciliação para o dia 30 de outubro de 2018, às 

13:30h.

Como medida de celeridade e em busca da efetividade da Justiça, 

promova-se busca, junto ao TEM, em busca de informação sobre eventual 

vínculo empregatício da demandada.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição Legal
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023883-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA PIOVESAN RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023883-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANDRE LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: MAYRA PIOVESAN RIBEIRO Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 CPC. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 155, II). Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda 

Compartilhada e Convivência, proposta por André Luiz da Silva, em 

desfavor de Mayra Piovesan Ribeiro, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Requer o autor, regulamentação da convivência com sua filha Julia, 

de 05 (cinco) anos de idade, sob o argumento de que, a genitora da 

menina vem colocando obstáculos, para manutenção no vínculo 

paterno-filial. Aduz, ainda que a requerida nunca permitiu que a infante 

viajasse no período de férias com o pai, que a mesma prefere mandar a 

criança para o interior do Estado, do que deixa-la com seu genitor. 

Ressalto que, o exercício da guarda de filhos sofreu mudanças positivas, 

com a entrada em vigor da Lei 13.058/2014, especialmente, no que se 

refere ao reconhecimento da igualdade parental. O novo modelo de guarda 

foi reconhecido como forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. A guarda compartilhada só 

pode ser afastada nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não 

se mostrarem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, ainda, se um 

deles não desejasse exercitá-lo, o que não é o caso. Passou a constar no 

art. 1.583 do Código Civil: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. (...) § 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio 

com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o 

pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos 

filhos. Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II 

– decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou 

em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai 

e com a mãe. Com o advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a 

ser regra, não prosperando mais as situações de menor importância, que 

vinham sendo utilizadas, para a concessão da guarda unilateral. O novo 

modelo de guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o 

alcance do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Reconhecer que, a guarda não poderia ser compartilhada nas situações 

de dissenso seria o mesmo que, permitir um sufrágio da guarda unilateral, 

em detrimento dos interesses dos filhos que, necessitam e, por isso 

mesmo, têm o direito de conviver com seus dois genitores. Diante do 

exposto, a guarda do infante Julia Piovesan da Silva Ribeiro, deverá ser 

exercida de forma compartilhada entre os seus genitores. 1- Regulamento, 

provisoriamente, o tempo de convívio do genitor, com sua filha, em finais 

de semana alternados, iniciando-se a rotina na sexta-feira, quando o pai 

pegará a infante na saída do colégio, devolvendo-a no domingo 

subsequente na casa de sua genitora. 2- As festividades de final de ano e 

de, férias escolares, serão divididas da seguinte forma: a) Nos anos 

ímpares, a criança passará as festividades de Natal com a genitora e as 

de Ano Novo com o genitor, sendo que, nos anos pares, a infante passará 

as festividades de Natal com o genitor e as festas de Ano Novo com a 

genitora; b) Nas férias escolares, a menina passará metade do período 

com a mãe e, a outra metade com o pai; Como medida de celeridade, 

designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 29 

denovembro de 2018, às 16:00 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as 

partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Realize-se estudo social das partes, com ênfase na 

criança, no prazo de 40 (quarenta) dias. Intime-se o autor, por meio de sua 

ilustre advogada. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1024075-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA AIRTES DE ARRUDA BATISTA (REQUERENTE)

WANDERLEY FARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

LUIZ AUGUSTO FARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WANDIR FARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024075-53.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Antes de tudo, atento ao noticiado e postulado na 

inicial, Id 14520357, Pág. 3, sem prejuízo de alteração, autorizo o 

pagamento das custas/taxas ao final. Outrossim, compulsando os autos 

verifico que se trata de “Abertura de Inventário Judicial”, em face do óbito 

do de cujus Airton de Arruda, Id 14519843, que fora distribuído por 

dependência ao Processo n. 1003186-78.2018.8.11.0041, ao que consta, 

relacionado a testamento do mesmo de cujus. Dito isso, não se pode 

olvidar, a priori, a existência de entendimentos jurisprudências no sentido 

de que não haveria conexão/dependência de inventário com abertura e/ou 

nulidade de testamento. Vejamos: “...O objeto almejado em ação de 

Registro de Testamento é distinto daquele buscado em ação de inventário, 

o que afasta a necessidade de apensamento das ações pela conexão, já 

que ausente o risco de decisões conflitantes. Precedentes do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais...” (TJMG - RAC 1.0000.17.001426-0/001, j. em 

26/07/2017). Ainda: “ANULATÓRIA TESTAMENTO E INVENTÁRIO. 

AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. Não há falar em conexão ou 

continência, ainda que o resultado da demanda anulatória possa interferir 

no inventário. Incidência do art. 55, §3º do CPC. JULGADO IMPROCEDENTE 

O CONFLITO.” (Conflito de Competência Nº 70075738633, TJRS, Julgado 

em 01/11/2017) Assim sendo, ressalvada eventual demonstração em 

outro sentido, antes de qualquer decisão, até para melhor aferir a 

competência ou não deste Juízo, e, ainda, para que não se cogite “decisão 

surpresa”, vedada pelo vigente CPC, neste sentido, in casu, então, 

primeiramente, prudente e necessário aguardar o cumprimento do 

determinado naquele Processo n. 1003186-78.2018.8.11.0041, inclusive 

quanto à manifestação ministerial, por haver questão relacionada a 

testamento, a fim de que ambos voltem conclusos, oportunamente, para 

análise, inclusive quanto à conexão e/ou eventual litispendência, em face 

dos pedidos formulados na inicial deste e daqueles autos. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024929-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE DE SOUZA FRANCA (REQUERENTE)

ITAIANA APIO (ADVOGADO(A))

CLAUDIANE DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

APARECIDA DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA PEREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO DA SILVA FRANCA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024929-47.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Diante do noticiado e postulado na inicial, Id 

14603981 - Pág. 1, item 1, defiro o pedido de pagamento das custas ao 

final. Neste sentido, aliás, menciono como respaldo/fundamento, o 

seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Caso de espólio composto por bens de vultoso 
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valor. Hipótese de adequada denegação da gratuidade de justiça. Não 

havendo imediata liquidez nos bens que integram o acervo hereditário, 

defere-se o recolhimento de custas ao final. AGRAVO PARCIALMENTE 

PROVIDO. EM MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70077148906, 

TJRS, Julgado em 27/03/2018). Outrossim, considerando o que mais 

consta dos autos até o momento, e, em observância dos artigos 659, 664 

e 665 do CPC, a princípio, é possível o processamento do inventário pelo 

rito de arrolamento comum, mediante as retificações e anotações 

pertinentes, art. 664 do Código de Processo Civil. Assim sendo, nomeio 

inventariante a Requerente APARECIDA DA SILVA FRANÇA, e, embora 

dispensável art. 664 do CPC, poderá ser lavrado termo de compromisso, 

se for do interesse, mediante comparecimento na Secretaria judicial desta 

Vara. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo 

em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, 

todavia, que a inventariante comprove, ainda, a inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do 

CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe 

à inventariante, através de seus d. patronos, no prazo de 20 (vinte) dias, 

complementar a inicial em relação ao testamento, apresentar, apresentado, 

ratificado ou retificado plano de partilha com a indicação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, se for o caso, em observância ainda do art. 1829 do Código 

Civil. Em seguida, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que não estiver(em) 

representado(s) pelo mesmo advogado da inventariante, pelo correio, e, 

por edital, se necessário, eventuais interessados, nos termos do inciso III 

do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Após, havendo notícias de testamento ou interesse de 

incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, 

voltem imediatamente conclusos para análise quanto à 

homologação/julgamento ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1023328-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA VELOSO MAZARO RIGHI (REQUERENTE)

SIMONE CAFURE BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1023328-06.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Direto Consensual Vistos, etc... Atento aos termos do acordo 

apresentado pelas partes, Id n. 14447756, saliento que diante do disposto 

no artigo 1.583, § 2º, do Código Civil: “Na guarda compartilhada, o tempo 

de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a 

mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos”, e considerando, ainda, que a guarda compartilhada 

pressupõe a existência de respeito mútuo e entendimento entre os 

genitores, o que se observa no presente caso. Assim sendo, informem os 

Requerentes se pretendem manter a guarda da filha de forma unilateral em 

favor da mãe/Requerente, conforme acordado, ou se desejam que a 

guarda da filha seja compartilhada com residência fixa na casa da mãe/ 

Requerente, uma vez que não há entre as partes qualquer litigiosidade em 

relação as visitas. Devem, ainda, informarem qual o indice de 

reajuste/correção do valor dos alimentos convencionado em favor da filha. 

Após, considerando existir interesse de menor/incapaz, conforme 

determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o Ministério Público e voltem-me 

conclusos para deliberação/homologação. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1027074-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS COSTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SILVA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1027074-76.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Judicial. Vistos, etc... Observa-se dos autos que embora seja 

noticiada na inicial que se trata de pedido conjunto, não foi acostado aos 

autos procuração outorgada pelo Requerente Walter Silva de Carvalho e, 

tampouco, cópia de seus documentos pessoais e da certidão de 

casamento. Assim, intime-se a Requerente, através de seu d. patrono, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, instruindo 

os autos com os documentos retro mencionados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037222-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. S. (AUTOR(A))

N. D. A. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1037222-83.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

GLASIELE FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA PROFESSOR JOÃO 

NUNES RIBEIRO, 81, Residencia, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-430 PARTE REQUERIDA: Nome: MARCELO MAGALHAES DA CRUZ 

Endereço: RUA L, Q. 11, Casa 04, RESIDENCIA, JARDIM ARAÇÁ, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78035-300 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) 

AUTOR(A), acima qualificada(o), para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado(a) neste 

processo. DESPACHO DE ID N. 13192612 OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 5 

de setembro de 2018. GESTORA JUDICIÁRIA (assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002363-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. L. (AUTOR(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. B. (ADVOGADO(A))

A. N. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002363-07.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ADILSON MACEDO LOPES Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ANDRESSA NATHALIA DE LIMA Endereço: Rua 07 de 

setembro, 200, Centro, PALMITOS - SC - CEP: 89887-000 FINALIDADE: 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 1.205/2016 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, 

querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 5 de setembro de 2018. GESTORA JUDICIÁRIA Assinado 

eletrônicamente.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034517-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. O. D. C. (ADVOGADO(A))

D. A. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. B. S. (ADVOGADO(A))

J. K. (ADVOGADO(A))

A. M. O. F. (RÉU)

M. X. D. N. (ADVOGADO(A))

T. D. O. F. (ADVOGADO(A))

S. O. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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PROCESSO: 1034517-15.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: DANIEL 

ALVES FAGUNDES Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 

BAIRRO JD. EUROPA, JARDIM KENNEDY, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 

PARTE REQUERIDA: Nome: ANDRE MIGUEL OLIVEIRA FAGUNDES 

Endereço: ESPANHA, 12, QDRA 03, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-408 Nome: SUSELI OLIVEIRA COVAS Endereço: AVENIDA 

FERNANDO CORREA DA COSTA, BAIRRO JD. EUROPA, JARDIM 

KENNEDY, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), acima qualificada(o), para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO 

prolatado(a) neste processo. DESPACHO DE ID N. 15131971 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 5 de setembro de 2018. GESTORA 

JUDICIÁRIA (assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026839-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZABETE CRISTINA ROPCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1026839-12.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ELIZABETE CRISTINA ROPCK Endereço: RUA BELÉM, 103, Bloco 43, 

RESIDENCIAL SANTA INÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-263 PARTE 

REQUERIDA: Nome: SIMEI DA SILVA BARROS Endereço: RUA BELÉM, 103, 

Bloco 43, RESIDENCIAL SANTA INÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-263 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), acima 

qualificada(o), para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no DESPACHO prolatado(a) neste processo. 

DESPACHO DE ID N. 15140961 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 5 

de setembro de 2018. GESTORA JUDICIÁRIA (assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033409-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. C. (ADVOGADO(A))

A. D. J. F. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. D. R. (REQUERIDO)

A. S. M. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033409-48.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ALBA 

DE JESUS FURTADO ROCHA Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, SN, APTO 705, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 PARTE REQUERIDA: Nome: HEITOR ALVES DA ROCHA 

Endereço: RUA TRINTA E UM, 489, JD SHANGRILA, TANGARÁ DA SERRA 

- MT - CEP: 78300-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO, acima qualificada(o), para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado(a) neste 

processo. DESPACHO DE ID N. 15131842 OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 4 

de setembro de 2018. GESTORA JUDICIÁRIA (assinatura eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026714-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZABETH MOREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1026714-44.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Antes da análise do pedido inicial, intime-se a 

d. patrona, subscritora da petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruir os autos com procuração outorgada pelos demais 

Requerentes, bem como cópia de seus documentos pessoais, sob pena 

de indeferimento. Deve, ainda, no mesmo prazo, manifestar sobre o 

extrato BacenJud, ID n. 15195604, requerendo o que entender cabível. 

Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009939-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERENICE FERREIRA GOMES DE SOUZA MUNIZ (REQUERENTE)

BENEDITO NORBERTO MIRANDA MUNIZ (REQUERENTE)

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009939-85.2017.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Consensual c/c partilha de bens. Vistos, etc... Acolho o pedido de 

Id n. 11348178, expeça-se formal de partilha para fins de averbação do 

imóvel na forma acordada entre as partes. Após, cumpridas todas as 

determinações arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, e, procedendo-se as anotações e baixas de estilo, conforme 

determinado na sentença de Id n. 5882460. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002343-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA APARECIDA CAMPOS (ADVOGADO(A))

PAULO PEREIRA LISBOA (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUIS DE AMORIM JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA iZABEL DE AMORIM (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002343-50.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento o que consta no Id 14728447, e, com 

remessa de cópia desta, prestem as informações solicitadas pelo r. Juízo 

do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, quanto ao atual estágio deste 

processo, que se encontra paralisado, por inércia do inventariante, até o 

momento, Id 12588627, e, no aguardo de manifestação dos demais 

interessados/herdeiros da de cujus Maria Izabel de Amorim para análise 

quanto ao prosseguimento. Assim sendo, objetivando aferir a possibilidade 

de regular prosseguimento deste processo, intimem-se pessoalmente os 

demais herdeiros para que manifestem interesse no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, art. 485, § 1º, do CPC. Não havendo 

manifestação, o que deverá ser certificado, intime-se, então, o credor, Id 

14728447 – Págs. 1 e 3, para que manifeste interesse no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, e, em seguida, volte 

conclusos para análise. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006560-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMINI HADDAD SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006560-39.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de tudo, oportuno observar, ao menos 

por ora, desnecessária de imediato a providência postulada pelo 

inventariante no Id 13943716-Pág. 4, item 3, até por não verificar a 

urgência, mesmo porque, poderá haver, se necessário, a expedição de 

alvará para levantamento diretamente junto à instituição financeira. As 
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demais providências pretendidas pelo inventariante no Id 13943716-Pág. 4 

e 5, a priori, dependente de diligências a serem realizadas, primeiramente, 

diretamente pelo inventariante, sob pena inclusive de esvaziar a sua 

função/encargo de administrador e auxiliar do Juízo, ressalvada, 

entretanto, a efetiva demonstração de recusa injustificada e/ou de 

inviabilidade. Neste sentido, aliás: “AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A BANCOS... DESCABIMENTO DA 

REQUISIÇÃO. Compete ao inventariante e também aos herdeiros, na 

medida do interesse que tiverem, a busca de informações sobre a 

existência ou não de bens que o de cujus tenha deixado. A expedição de 

ofícios a instituições bancárias é providência excepcional, somente 

admissível se comprovada a sua absoluta necessidade, e isto depois de 

os interessados não terem logrado êxito nas suas tentativas de buscarem 

informações sobre os bens do falecido. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Agravo Nº 70061989489, TJRS, Julgado em 15/10/2014). Ainda: 

“INVENTÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES A ÒRGÃOS PÚBLICOS SOBRE 

A EXISTÊNCIA DE BENS... Compete ao inventariante e também aos 

herdeiros, na medida do interesse que tiverem, a busca de informações 

sobre a existência ou não de bens que o de cujus tenha deixado. 3. A 

expedição de ofícios a órgãos públicos é providência excepcional, 

somente admissível se comprovada a sua absoluta necessidade, e isto 

depois de os interessados não terem logrado êxito nas suas tentativas de 

buscarem informações sobre os bens do falecido. RECURSO 

DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70064774714, Sétima Câmara Cível, TJRS, 

Julgado em 27/05/2015) Outrossim, insta ressaltar, ainda, para que possa 

ser haver a análise dos demais pedidos do inventariante, intime-se o 

mesmo para que manifeste, no prazo de quinze dias, sobre o teor da 

petição (Id 14148676) dos herdeiros nominados/indicados no Id 

14148676-Pág. 1, esclarecendo inclusive sobre eventual possibilidade de 

composição amigável, a fim de viabilizar a conversão para arrolamento 

sumário, nos termos do art. 659 do CPC, e, ainda, em caso negativo, se é 

possível ou não o prosseguimento deste processo de inventário pelo rito 

de arrolamento comum, arts. 664 e 665 do Código de Processo Civil. Às 

providências. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034179-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS VITORIO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1034179-41.2017.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando o documento juntado no Id 

13778082, e, inclusive para que não se cogite de decisão 

surpresa/nulidade, intime-se a inventariante para que tome ciência, quanto 

à referida juntada nestes autos, podendo requerer o que mais de direito no 

prazo de quinze dias, e, em observância, ainda, na íntegra, do despacho 

de Id 10639553, mormente em relação ao que determina o Provimento 

56/2016 do CNJ, não obstante o argumentado no Id 10681698-Pág. 1, 

penúltimo parágrafo. Após, voltem conclusos para análise. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013322-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANA FERREIRA (AUTOR(A))

MENOR R. G. F. (AUTOR(A))

TATYANNE NEVES BALDUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYELLI VITORIA FERREIRA DIAS DE LIMA (RÉU)

KARINE MAYARA ALMEIDA DE LIMA (RÉU)

RAQUEL ALMEIDA DE LIMA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA CRISTIANA FERREIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013322-71.2017.8.11.0041. Ação: 

Declaratória de União Estável c/c Reconhecimento de Paternidade. Vistos, 

etc... Intimem-se os Requerentes, através de seus d. patronos, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instruírem a inicial com a cópia da certidão de 

nascimento ou casamento, devidamente averbada, se for o caso, da 

Requerente Maria Cristiana Ferreira e cópia da certidão de nascimento da 

menor/Requerida Mayelli Vitória Ferreira Dias de Lima. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1011241-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ANA BRAZ DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011241-18.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao requerido no Id 13513654, 

primeiramente intime-se a inventariante, por seu advogado, para 

esclarecer quanto ao cumprimento do determinado por este Juízo no Id 

13013989, no que diz respeito à atribuição de valor ao patrimônio a ser 

inventariado, mormente porque no Id 12946504-Pág. 2, manifestou no 

seguinte sentido: “Verbas rescisórias deixadas pelo De Cujos, a serem 

apuradas junto ao Estado de Mato Grosso, com a devida nomeação da 

inventariante.” Assim sendo, e, considerando que já houve a nomeação de 

inventariante nestes autos, intime-se a mesma para que esclareça, no 

prazo de quinze dias, esta situação relacionada ao valor do espólio. Após, 

voltem imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008448-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR VITOR MATTOS (REQUERENTE)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALDEX MOREIRA DE MATTOS (REQUERENTE)

DANILO PAULO DOS REIS MATTOS (REQUERENTE)

LILIAN BERNADETE DE MATTOS (REQUERENTE)

MARGARETH DE SOUZA FACIROLLI (REQUERENTE)

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (REQUERENTE)

JOSE MAURICIO DE MATTOS (REQUERENTE)

CENIRA AUXILIADORA MATTOS (REQUERENTE)

JOSENIL BENEDITA MONTEIRO MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR DE MATTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1008448-09.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o certificado no Id 14446112, 

primeiramente, intime-se o inventariante para que manifeste, no prazo de 

quinze dias, se ratifica ou retifica o plano de partilha apresentado no Id 

13011939, oportunizando inclusive requerer o que mais de direito, se 

ainda for do interesse. Após, voltem imediatamente conclusos para análise 

quanto ao julgamento/homologação. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015143-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO (REQUERENTE)

CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ERASMO GONCALO DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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CLAUDIA MARIA OURIVES FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO OURIVES FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015143-76.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário - Sobrepartilha Vistos, etc... Antes de tudo, oportuno observar, 

o pedido de pagamento das custas ao final já foi deferido por este Juízo 

no Id 13598568. Compulsando os autos, verifico no Id 14566681, 

manifestação da cônjuge sobrevivente, Maria Conceição Ourives de 

Figueiredo e da herdeira Jaqueline Auxiliadora de Figueiredo, requerendo a 

primeira a sua nomeação como inventariante, Id 14566681. Assim sendo, 

nomeio inventariante a cônjuge sobrevivente, MARIA CONCEICÃO 

OURIVES DE FIGUEIREDO, Id 14566681 - Pág. 11, “a”, que deverá prestar 

compromisso no prazo de cinco dias, art. 617, p.u., do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que, ao menos por ora, não é possível aferir 

a possibilidade de conversão para arrolamento sumário ou comum, arts. 

664 e 659 do CPC. Ressalto, ainda, por oportuno, para o prosseguimento 

do processo, deve a inventariante providenciar, ainda, a juntada de 

comprovante de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ, bem como, consigno, 

também, desde já, eventuais questões divergentes, tais como, 

relacionadas à doação/sonegação, ressarcimento, etc., que demandem 

dilação probatória e contraditório, pela via judicial própria, não poderá ser 

objeto de resolução nos autos de inventário. Vejamos, a título de exemplo: 

“...O inventário se destina à arrecadação dos bens e direitos deixados 

pela pessoa falecida, para posterior pagamento das dívidas e tributos 

porventura existentes e, finalmente, partilha entre os herdeiros. O 

patrimônio a inventariar deve estar definido, sem maiores indagações...As 

questões que extrapolam a finalidade do inventário e que exigem ampla 

análise fática e instrução probatória própria, sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa, não comportam resolução neste feito, impondo sua 

remessa às vias ordinárias, aliás, como expressamente prevê o art. 612 

do CPC...” (Apelação Cível Nº 70077154508, Oitava Câmara Cível, TJRS, 

Julgado em 26/04/2018). Outrossim, considerando a manifestação/pedidos 

formulados pela inventariante no Id 14566681, primeiramente, intimem-se 

os demais interessados/herdeiros, Id 13469881, para que manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias, inclusive quanto ao eventual interesse numa 

composição amigável, Id 14566681 - Pág. 12, “h”. No mais, necessário 

mencionar, deverá ser observada a prioridade de tramitação, nos termos 

do art. 1.048 do Código de Processo Civil, diante do requerido no Id 

14566681-Pág. 2. Após, voltem os autos conclusos, oportunamente, para 

análise quanto ao prosseguimento e conclusão. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006285-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES (ADVOGADO(A))

ELIETE MOREIRA CAVALCANTE GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELEN KAROLAYNE CAVALCANTE MORAES (REQUERIDO)

UILLIAN CAVALCANTE GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006285-56.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando as renúncias noticiadas nos 

autos, e, não sendo suficiente, para tanto, as declaração de Id 13067080 

e Id 13067088, é necessário que seja providenciada a formalização, 

mediante escritura pública ou termo nos autos, a ser firmado, nesta última 

hipótese, através do comparecimento dos renunciantes, junto a Secretaria 

judicial para assinatura do termos, de acordo com o artigo 1.806 do Código 

Civil. Neste sentido, aliás: “A renúncia à herança depende de ato solene, a 

saber, escritura pública ou termo nos autos de inventário; petição 

manifestando a renúncia, com a promessa de assinatura do termo judicial, 

não produz efeitos sem que essa formalidade seja ultimada. Recurso 

especial não conhecido.” (STJ - REsp 431.695/SP) E mais: “...Sob a ótica 

do STJ o "ato de renúncia à herança deve constar expressamente de 

instrumento público ou de termo nos autos, sob pena de invalidade. Daí se 

segue que a constituição de mandatário para a renuncia à herança deve 

obedecer à mesma forma, não tendo a validade a outorga por instrumento 

particular...” (in TJMG - Apelação Cível 1.0144.15.006277-2/001, 

julgamento em 06/03/2018) Assim sendo, intime-se a inventariante para 

que regularize as renúncias nos termos desta decisão, no prazo de 

quinze dias, mediante comparecimento dos herdeiros renúnciantes em 

Juízo, bem como para que ratifique ou retifique plano de partilha ou pedido 

de adjudicação. Após, voltem os autos imediatamente conclusos, para 

análise quanto ao julgamento/homologação. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031115-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI ARIELA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1031115-23.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos etc... Considerando que se trata de arrolamento 

sumário, e, inclusive tendo em vista o interesse de uma única herdeira, 

atenda-se postulado pela inventariante no Id 13610257, expedindo-se o 

que ainda necessário em observância, no mais, da sentença, Id 12907085, 

mesmo porque, não se pode olvidar. a jurisprudência do e. TJMT, tem se 

firmado no seguinte sentido: “ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÕES 

NEGATIVAS APRESENTADAS – PARTILHA HOMOLOGADA – 

DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

LANCAMENTO DE EVENTUAL TRIBUTO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO...No caso, 

apenas após o trânsito em julgado da sentença de homologação da 

partilha e da lavratura do formal de partilha é que será intimado o fisco 

para proceder o lançamento do tributo devido, porém, condicionado o 

registro/transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) Ainda: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Às providências, portanto, quanto à 

expedição do que mais necessário ao cumprimento da sentença e desta 

decisão, a fim de arquivar o processo com as cautelas de estilo. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017669-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

EDSON ROBERTO ROLDAN MENEZES (AUTOR(A))

ALEXANDRE STEFANO ROLDAN MENEZES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH AGUILERA (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017669-16.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de paternidade post mortem consensual Vistos, etc... 

Intimem-se os Requerentes, através de sua d. patrona, para, no prazo de 
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15 (quinze) dias, procederem a emenda a inicial, fazendo incluir no polo 

passivo desta ação os herdeiros do falecido (companheira, ascendentes 

e descendentes), com a respectiva qualificação, nos termos do artigo 

1.829 do Código Civil, sob pena de indeferimento, Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013507-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto (ADVOGADO(A))

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DO PRADO (ADVOGADO(A))

ROBSON AVILA SCARINCI (ADVOGADO(A))

LUCIANO APARECIDO CUBA (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAN NAVES COSTA (ADVOGADO(A))

SALEM ZUGAIR (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO DO PRADO (ADVOGADO(A))

ROBSON AVILA SCARINCI (ADVOGADO(A))

LUCIANO APARECIDO CUBA (ADVOGADO(A))

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES (HERDEIRO)

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Deivison Roosevelt do Couto (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013507-75.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos etc... Objetivando viabilizar a análise quanto ao 

prosseguimento deste processo, intime-se a inventariante para que 

manifeste no prazo de quinze dias sobre o postulado na petição sob o Id 

14568571, e, mormente no que diz respeito “as providências necessárias 

para a validação do testamento, nos termos acima dispostos”, consoante 

manifestação ministerial de Id 14796258, e, esclarecendo inclusive quanto 

à eventual possibilidade de composição amigável. Após, com ou sem 

manifestação, no prazo fixado, dê-se nova vista ao Ministério Público, e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para análise. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009530-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES (ADVOGADO(A))

LEONTINA DUTRA PLEFFKEN CASTILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA DE CASTILHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009530-75.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando a impossibilidade noticiada no Id 

13768223-Pág. 2, item IV, oficie-se conforme requerido pela inventariante 

no Id 12652672-Pág. 3, solicitando as informações pretendidas, mormente 

quanto à existência de apólice de seguro, valor que houver vinculado ao 

nome do de cujus Benedito Moreira Castilho, Id 12652761, informando os 

dados necessários, e, fixando o prazo de cinco dias para resposta a este 

Juízo, sob as penas da lei. Após, com a resposta nos autos, intime-se a 

inventariante para que manifeste interesse no prosseguimento deste 

processo, providenciando/requerendo o que mais de direito, no prazo de 

quinze dias, e, em seguida, voltem conclusos para análise. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014137-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

MAIMA FACHEZO SERRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO DEFINIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014137-34.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Intime-se a inventariante para que cumpra o 

determinado por este Juízo no Id 13364485 - Pág. 2: “incumbe, ainda, à 

inventariante, (...), ratificando ou retificando as declarações apresentadas 

nos autos, com a indicação dos bens/patrimônio que houver, e, em 

observância do artigo 1829 do Código Civil, se for o caso, requerendo o 

que mais de direito.” Assim sendo, deverá a inventariante, no prazo de 

vinte dias, esclarecer expressamente quanto à existência ou não de bens 

passíveis de imediata partilha, indicando o(s) valor(es), se for o caso. 

Após, voltem conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação 

ou ulteriores deliberações. Intimem-se

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345975 Nr: 16001-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFRG, LDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/MT, NPJ-UFMT - OAB:6274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLY CHRISTINA 

VERAS OTACIO MONTEIRO (DEF. PÚBLICA), para devolução dos autos nº 

16001-76.2008.811.0041, Protocolo 345975, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1319738 Nr: 13146-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio, 

ajuizada por Ednardo Evangelista Nunes, em desfavor de Mirian Aparecida 

de Oliveira, sob os argumentos apostos na inicial, (fls. 04/06).

Todavia, constato que por meio da Portaria 554/2016 – PRES, foi 

determinado que a partir do dia 07/11/2016 todos os processos de 

competência das unidades judiciárias descritas no artigo 1º da referida 

Portaria, devem, obrigatoriamente, ser protocolados e distribuídos por meio 

do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Assim, em razão da determinação acima, não sendo mais possível o 

prosseguimento do processo fisicamente, a sua extinção é medida que se 

impõe.

Pelo exposto e mais que dos autos consta julgo extinto o processo, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1251542 Nr: 21628-46.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWRD, ASDS, WPC, CJCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando o argumentado e questionado às fls. 198 dos autos 

apensados, código 912092, em relação à pessoa de Wallace Petterson 

Carboner, primeiramente, intime-se o peticionário/Requerido nominado às 

fls. 55, para que esclareça/comprove no prazo de dez dias a pretensão, 

atinente a efetiva necessidade de inclusão da referida pessoa no polo 

passivo desta ação, fls. 57.

 Após, com ou sem manifestação, diante do certificado às fls. 68/69, 

intime-se pessoalmente a Requerente, nestes autos, a fim de que 

manifeste interesse no prosseguimento do processo no prazo de cinco 

dias, em observância, na íntegra, do determinado por este Juízo às fls. 

66v, sob pena de extinção e arquivamento, art. 485, § 1º, do CPC, e, em 

seguida, voltem os autos imediatamente conclusos para análise, 

juntamente com apenso, código 912092. Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1032658 Nr: 37908-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BNSLDS, NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

OAB:15768/MT, ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO - 

OAB:10.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FÁTIMA REFINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CÉSAR 

- OAB:15.908/MT

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se às fls. 249, noticiado pela Requerida 

que não possui condições de efetuar o pagamento dos honorários 

periciais. Assim sendo, e, considerando o decidido por este Juízo às fls. 

208/209 e 221/221v, fica superada, portanto, a questão relacionada à 

prova pericial relacionada à comprovação da alegada nulidade da 

assinatura aposta na petição inicial, fls. 04/18, conforme já consignado às 

fls. 221.

 Outrossim, considerando a última manifestação da Requerente às fls. 

222/224, com a juntada dos documentos de fls. 225/248, em observância 

dos artigos 7º, 9º, 10 e 437 do CPC, para que não se cogite de nulidade, 

necessário oportunizar a manifestação da parte Requerida, no prazo de 

quinze dias, e, em seguida, ainda, a Requerente, pelo mesmo prazo, tendo 

em vista o substabelecimento “sem reservas de poderes”, fls. 251, 

inclusive para que seja esclarecido qual advogado(a) continuará 

efetivamente patrocinado a defesa da Requerente nestes autos.

 Após, voltem imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento 

ou ulteriores deliberações.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 847613 Nr: 51103-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANDARA CARISE GUILHER - 

OAB:23.311/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, necessário chamar o feito à ordem, uma vez que o 

“LAUDO PERICIAL JUDICIAL”, fora juntado equivocadamente às fls. 

725/790 deste autos, pois, na verdade, dizem respeito ao Processo sob o 

código 1074467 (Liquidação por Arbitramento).

 Assim sendo, desentranhe-se, com a cautelas de estilo, certificando, o 

Laudo Pericial de fls. 725/790, para fins de juntada aos autos de código 

1074467, a fim de regularizar esta situação.

 No mais, compulsando os autos, vê-se que a impugnação à penhora 

manejada pelo executado foi indeferida por este Juízo, nos termos da 

decisão de fls. 697/701, não recorrida, e que autorizou o levantamento do 

valor penhorado, R$ 4.532,02, com os acréscimos que houvesse, com a 

determinação, ainda, se solicitação de informações à instituição finaceira, 

Banco do Brasil, quanto ao veículo FIAT, modelo EL 1.0, placa NPP-7895, 

objeto de restrição/penhora.

 Às fls. 708, encontram-se as informações do Banco do Brasil, 

esclarecendo que o financimento do referido veículo foi liquidado, “com o 

gravame baixado em 07/05/2018”.

 Às fls. 710/719, a exequente voltou a manifestar, apresentando 

demonstrativo atualizado do débito remanescente, fls. 712, e, requerendo 

a expropriação do veículo Siena, placa NPP7895, ano 2010, por meio de 

alienação judicial, a imposição de “multa por ato contrário à dignidade da 

justiça”; a penhora mensal em folha de pagamento “em torno de 15% a 

30% do valor liquido dos proventos do executado”, e, a suspensão da 

carteira de habilitação de motorista do executado, fls. 718 e 719.

 Assim sendo, e, em observância do efetivo contraditório, artigos 9 e 10 

do CPC, primeiramente, para que não se cogite de nulidade da decisão a 

ser proferida, intime-se o executado, oportunizando-lhe manifestação no 

prazo de dez dias. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 769297 Nr: 22249-19.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBODA, MADA, AAT, JADA, RADA, RLDA, 

IADO, AMC, CADA, RCDA, MMDA, MADA, EDLADA, RDT, MMDA, 

EDMADA, CDT, LDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL AUGUSTO DE 

MORAES - OAB:3088-MT, SÉRGIO ATAUFO FONTES - OAB:13.432/B, 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428/MT, BENEDITO RUBENS DE AMORIM - OAB:3785/MT, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN-CURADORA - OAB:16.962/MT

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decidido às fls. 430, e, considerando o certificado às 

fls. 434, diante da inércia do curador anteriormente nomeado, a fim de 

viabilizar o prosseguimento e conclusão do processo, nomeio curador, em 

substituição, o d. Defensor Público com atuação neste Juízo, a quem se 

dará vista dos autos para os fins de direito no prazo legal. Às 

providências e voltem conclusos, oportunamente, para análise.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 965938 Nr: 7355-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMGDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGPDS, MMDS, AADS, MDSM, SSDS, MMDS, 

PDSC, LCL, LDSCES, CCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA GREFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

- OAB:11.811/MT, RICARDO ANTÔNIO DE LAMÔNICA ISRAEL PEREIRA 

- OAB:14.679/MT, RICARDO ANTONIO DE LAMÔNICA ISRAEOL 

PEREIRA - OAB:14.679/MT

 (...) A propósito, de acordo com o art. 643 do CPC: “Não havendo 

concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo 
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credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz 

mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes 

para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove 

suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em 

quitação.”Consigno, ainda, por pertinente, por se trata de incidente de 

habilitação de crédito, não é possível a condenação em honorários 

a d v o c a t í c i o s ,  c o n s o a n t e  r e i t e r a d o  e n t e n d i m e n t o 

jurisprudencial:“...Descabe condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em 

inventário. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70076709799, 

TJRS, Julgado em 28/03/2018).Pelo exposto e mais que dos autos consta 

deixo de acolher o pedido de habilitação de crédito, fls. 05/12, nos termos 

desta decisão, determinando, todavia, a separação de dinheiro, ou em sua 

falta, de bens suficientes para assegurar o pagamento da dívida, em 

observância, ainda, neste ponto, com a manifestação ministerial, fls. 

91/93. Traslade-se cópia para os autos principais em apenso (código 

802189). Custas nos termos da lei.Se preclusa a via impugnativa, 

certifique-se e ao arquivo com as cautelas de estilo, anotações e baixas 

necessárias. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 947705 Nr: 58974-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAA, JAAF, LCDOA, LMDOA, PADOA, 

LMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PINTO - 

OAB:2.286/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO - OAB:7.021, 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7.021/MT, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Se ainda for do interesse, fica deferido o pedido de fls. 175, inclusive 

para fins de retirada de cópia e carga dos autos, pelo prazo de quinze 

dias. No mais, cumpra-se conforme determinado nesta data nos autos 

principais em apenso, código 336423. Após, voltem conclusos para 

análise.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1213171 Nr: 9363-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMNT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBCDC, ENDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21.040/O, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILBERTO VAZ GUIMARÃES 

- OAB:9.788/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2.371/MT

 Vistos, etc...

 Considerando que nos autos sob o código 923554, a embargada Elza 

Nunes da Costa constituiu novos advogados, tendo havido inclusive o 

deferimento de pedido de vista, primeiramente, então, cumpra-se conforme 

determinado naqueles autos, e, em seguida, voltem conclusos para 

análise, juntamente com os apensos, códigos 923554 e 944836.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 797418 Nr: 3795-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDO, JLDB, AVDB, RVB, EVDF, BSB, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando o noticiado e postulado pela inventariante às fls. 181/182, 

oficie-se à Caixa Economica Federal, conforme se requer às fls. 182, item 

1, fixando o prazo de cinco dias, a fim de que providencie a transferência 

dos valores pertecentes ao de cujus, para conta judicial, a serem 

vinculados a este processo, sob as penas da lei, em caso de inércia, sem 

justificativa

 Outrossim, atento ao requerido pela inventariante às fls. 181, e, 

considerando que o pagamento das despesas/dívidas em face da morte 

do de cujus é de responsabilidade do espólio, defiro, ainda, desde já, 

mediante a apresentação/comprovação do débito atualizado, o pedido de 

expedição de alvará para fins de levantamento de valor suficiente “a 

quitação dos débitos referentes aos veículos mencionados as fls. 158 à 

164 dos autos”.

 Prestação de contas no prazo de vinte dias, após o 

levatamento/recebimento, em observância inclusive do determinado no 

despacho de fls. 180, sob as penas da lei. Após, com ou sem 

manifestação no prazo fixado, dê-se vista à d. representante do Ministério 

Público e voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 877270 Nr: 14987-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESC, ISC, CAS, AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12.929/MT, GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, LUCIANA MARTINS DE LIVEIRA - 

OAB:17.672/MT, NÁDIA BLEMER CARVALHO - OAB:11.595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decidido às fls. 220, e, diante do noticiado e postulado 

pela inventariante às fls. 242/243, objetivando agilizar a conclusão deste 

processo, se ainda não providenciado, oficie-se conforme se requer, às 

instituições financeiras, para fins de transferência para conta única do 

TJMT, e, vinculação a este processo de valores em nome do de cujus, 

fixando o prazo de cinco dias para resposta quanto às providências 

adotadas, sob as penas da lei.

 No mais, considerando o plano de partilha apresentado às fls. 242/243, 

intime-se herdeiro e/ou interessado nestes autos, não representado pelo 

mesmo advogado da inventariante, para que manifeste no prazo de quinze 

dias, e, em seguida, havendo interesse de incapaz, fls. 192, nos termos 

do art. 178, II e 698 do CPC, dê-se vista à d. representante do Ministério 

Público e voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 787890 Nr: 41820-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMFC, MAF, VLFB, ÁFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMLAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B
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 Vistos, etc...

Considerando que nos autos em apenso, código 58691, foi noticiada a 

possibilidade de homologação de “acordo extrajudicial”, primeiramente, 

cumpra-se o determinado nesta data naqueles autos. Após, voltem ambos 

conclusos para análise. Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 35645 Nr: 10909-98.2000.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDDL, RCSDL, DCSDL, EDSDL, HMSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390, HERNANI ZANIN - OAB:11.770, MAYRA MORAES DE LIMA 

- OAB:5.943/MT, RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - 

OAB:3.756/MT, SILVANA DIAS TEIXEIRA - OAB:6405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decidido às fls. 373, quanto à realização de avaliação, 

e, tendo em vista à manutenção do interesse, neste sentido, fls. 407/408, 

às providências quanto à avaliação já determinada por este Juízo, com a 

observância, desde já, eventuais despesas são de responsabilidade do 

espólio.

 Outrossim, realizada a avaliação, oportunize-se a manifestação da 

inventariante e demais interessados/herdeiros, no prazo de quinze dias, 

com a observância, ainda, diante do que consta às fls. 408, último 

parágrafo, poderá ser apresentada nos autos, no mesmo prazo acima 

fixado, proposta em relação “à diferença da venda do lote 3”.

 Após a avaliação e manifestação das partes, voltem os autos conclusos 

para análise das demais questões pendentes de resolução, a fim de dar 

prosseguimento e conclusão a este processo, inclusive, se for o caso, 

mediante conversão para arrolamento, arts. 659 e 662 do Código de 

Processo Civil. Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1178704 Nr: 43392-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCFN, RZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFP, JFN, RLJP, APJPM, FMP, MEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - OAB:7.844-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, DALTON JOSÉ BURANELLO - OAB:186446, MARIANA 

SASSO - OAB:15.960, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.499/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando o documento juntado às fls. 59, em observância do art. 

437, § 1º, do CPC, intimem-se inventariante e herdeiros, na pessoa de 

seus advogados, para que tomem ciência, oportunizando manifestação no 

prazo de quinze dias. Após, voltem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 881146 Nr: 17496-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMB, MMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFADS, JFADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVE PINHO - 

OAB:12.709, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, JAIME PENARIOL 

DE ROSATO - OAB:, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A/MT

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decidido às fls. 230/230v e 245/245v, considerando 

ainda a inércia do executado, dificuldade imposta até o momento, é tendo 

em vista o noticiado e postulado às fls. 263/264 pela exequente, bem 

como, em observância inclusive do art. 139, IV, do CPC, possibilidade de 

outras medidas, inclusive atípicas, defiro os pedidos de fls. 264, no que 

diz respeito à expedição de ofício ao INDEA/MT, no tocante ao bloqueio de 

expedição de guia de transporte GTA, em razão de semoventes 

relacionados ao executado, bem como no tocante à expedição de novo 

mandado de penhora e avaliação, para a penhora de tantos bens quanto 

bastem ao pagamento do valor devido, ora em execução, ficando o 

executado como fiel depositário, até ulterior deliberação.

 No mais, informe a Secretaria judicial se houve resposta ao ofício de fls. 

260, reiterando, se necessário, e, solicitando-se urgência no 

cumprimento/resposta. Após, voltem conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 391576 Nr: 27070-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAM, MEM, VFLM, RAM, RM, RM, RMDDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:20.927/MT, BRUNA THAISA DIAS PENACHIONI - OAB:, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, SILVIA LETICIA DIAS 

DA SILVA - OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante do noticiado e postulado às fls. 250/251, defiro o pedido de 

suspensão, todavia, considerando o lapso temporal já transcorrido, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, para fins de viabilizar as providências 

relacionadas à localização e comprovação de existência de 

bem/patrimônio passível de partilha.

Se decorrido o prazo de suspensão, intime-se o herdeiro Rosinei Motta, 

inclusive pessoalmente, se necessário, a fim de que manifeste interesse 

no prosseguimento do feito, em cinco dias, inclusive quanto ao encargo de 

inventariante, sob pena de extinção/arquivamento. Após, voltem os autos 

conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 942244 Nr: 55911-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADSD, WCDSF, MEDCF, DADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Os demais herdeiros, não manifestaram discordância.Parecer do 

Ministério Público às fls. 82/82v, opinando pela procedência do pedido 

inicial. É a síntese. Decido.Compulsando os autos verifica-se que inexiste 

divergência por parte dos herdeiros e/ou do Ministério Público, no que diz 

respeito ao noticiado nos autos, mormente quanto à inexistência de 

bens/patrimônio passíveis de partilha nesta oportunidade. Ademais, se 

necessário, poderá haver futuramente a partilha ou sobrepartilha, se 

eventualmente descoberto patrimônio deixado pelo de cujus, passíveis de 

sucessão/partilha.No caso em exame, portanto, a declaração da 

inventariante e a documentação juntada são suficientes para a prolação 

da sentença, mesmo porque, ao que consta se trata de inventário 

negativo, onde se declara a inexistência de patrimônio a ser inventariado, 

e, consequentemente, inexistirá alienação ou incidência de impostos. A 

propósito, a CNGC-TJMT, em casos tais, estabelece o seguinte: “Art. 
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1.154. Sendo o inventário negativo, ouvidos os interessados sobre as 

declarações, que merecem fé até prova em contrário, será proferida 

sentença homologatória, podendo a secretaria fornecer certidão aos 

interessados.” Logo, diante da declaração de inexistência de bens a 

serem inventariados, só resta à função jurisdicional acolher a 

manifestação declinada nos autos, para fins de extinguir e arquivar o 

processo. Pelo exposto, de acordo com a manifestação ministerial, e, 

satisfeitas as formalidades legais, HOMOLOGO por sentença a pretensão 

inicial, inventário negativo, para que surtam os seus jurídicos e legais 

efeitos, salvo erro ou direito de terceiros. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Sem custas. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 978794 Nr: 13439-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBODA, RIFMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:16.372/MT, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 Vistos, etc...

 Dê-se vista à d. Defensoria Pública, em cumprimento do determinado 

nesta data nos autos em apenso (código 769297). Após, voltem ambos os 

processos conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 31151 Nr: 10677-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNSLDS, IAS, NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MACHADO PEREIRA 

- OAB: 13.014/MT, ISAIAS ALVES DE SOUZA - OAB:15768/MT, ISIS 

MARIMON - OAB:3434-A/MT, MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - 

OAB:15.908/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT, 

ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO - OAB:10.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA ARAUJO SILVA - 

OAB:10.376-B

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Não obstante o certificado às fls. 719/720, considerando que nos pedidos 

de fls. 674/681, existe pretensão de remoção da inventariante, 

necessário, portanto, primeiramente se proceder a intimação pessoal, para 

que possa ser viabilizada uma decisão efetiva nestes autos, sem que se 

cogite de nulidade. Neste sentido, aliás, vejamos o que já decidiu o e. 

TJMT:

 “...Sem estas solenidades que a lei determina, a remoção deixa de ter 

legalidade constitui arbitrariedade do órgão julgador, ferindo o contraditório 

e a ampla defesa, cânones constitucionais, impondo-se o conhecimento e 

provimento do agravo...” (TJMT – RAI n. 87512/2009, Rel. Des. Sebastião 

de Moraes Filho, j. em 03.02.2010).

 Aliás, extrai-se do voto condutor o seguinte:

 “...Desta forma, a conclusão que se chega é que não há como ser 

destituída a inventariante sem que o advogado, em primeiro lugar, seja 

intimado para prosseguir no pleito, em prazo fixado pelo magistrado de 

piso. E, mesmo pela inércia do advogado, impõe-se a intimação pessoal da 

inventariante para suprir a inatividade do advogado, até contratar outro e, 

de resto, cumprir a determinação judicial...”

 Ainda:

 “...É cabível a remoção da inventariante quando esta procede de forma 

desidiosa, mas, não restando comprovada tal conduta por parte da 

recorrente, descabe o seu afastamento, valendo gizar que ela não foi 

intimada pessoalmente para atender o comando judicial tido por 

descumprido. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70058399783, 

TJRS, Julgado em 16/04/2014)

 Assim sendo, intime-se pessoalmente a inventariante para que manifeste 

interesse neste processo, no prazo de cinco dias, em observância do 

determinado por este Juízo às fls. 718, sob pena de remoção. Após, 

voltem os autos conclusos para análise, mormente de questões urgentes 

que estiverem pendentes de resolução.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 708211 Nr: 1508-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBFDC, RFA, RMFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDC, EDIFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:20.783/MT, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:15728, 

ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:18.513/MT, ROSÂNIA SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e, ressalvada a eventual possibilidade de composição 

amigável, intime-se o inventariante para que retifique o plano de partilha, 

sem inclusão/influência, nesta oportunidade, das questões controvertidas 

e não resolvidas, mesmo porque, de acordo com o art. 669 do CPC, estão 

sujeitos à sobrepartilha os bens litígios, assim como os de liquidação difícil 

ou morosa. Sendo certo, ainda, para a cobrança de crédito em relação 

espólio, existe a via judicial adequada, ação de cobrança/execução ou 

habilitação de crédito, arts. 642, 643 e 741, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Após, cumprida ou não a determinação supra, no que diz respeito à 

retificação do plano de partilha, no prazo fixado, intimem-se os demais 

herdeiros para que manifestem no prazo de quinze dias e voltem 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento-homologação 

ou ulteriores deliberações: Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 893562 Nr: 25610-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVDFM, JMFM, VVDFM, JMFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6.571/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:OAB/MT 6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, e, não obstante a irresignação/impugnação da Fazenda 

Pública, fls. 287/288v, em observância, ainda, da manifestação da 

inventariante, e, de conformidade com o parecer ministerial de fls. 

312/315, in casu, deverá prevalecer a avaliação judicial, para fins de 

cálculo do imposto causa mortis (ITCMD).Pelo exposto, prevalecendo a 

avaliação judicial, indefiro neste sentido o pedido/impugnação de fls. 

284/288 da Fazenda Pública, e, consequentemente, objetivando dar 

prosseguimento e conclusão deste processo, em observância dos artigos 

637 e 638 do CPC, proceda-se ao cálculo do tributo, art. 637 do Código de 

Processo Civil. Após, oportunize-se a manifestação das partes 

interessadas, no prazo de 05 (cinco) dias, incluindo-se a Fazenda Pública, 

art. 638 do CPC, e, em seguida dê-se vista ao Ministério Público, vindo os 

autos conclusos para análise quanto ao julgamento ou ulteriores 

deliberações.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 58691 Nr: 10921-49.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLFB, EDAF, EBF, VMFC, MAF, MLAF, FCLS, MCF, ÁFJ, 

NFCM, ACP, MFB, HDCB, JBN, MFB, HDCB, AFS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - OAB:2321, 

ARTUR CONY CAVALCANTI - OAB:5484/MT, CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, João Bassit Neto - OAB:23.236/SP, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - OAB:5653/MT, 

JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14119, MARGARETE BLANCK 

MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL 

SPADONI - OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Compulsando os autos verifico às fls. 3407/3415, que os herdeiros Vânia 

Maria Arantes Ferreira, Vera Lúcia Arantes Ferreira, Mauro Arantes 

Ferreira e Alvaro Ferreira Júnior, noticiam que entabularam “acordo 

extrajudicial”, fls. 3409/3415, pretendendo a homologação judicial, fls. 

3415, depois da intimação da “herdeira Marilda Ferreira Botelho – 

sucessora apenas do Espólio de Álvaro Ferreira, para se manifestar”.

Assim sendo, para que possa ser analisado o pedido de homologação, 

intime-se, conforme se requer, a herdeira Marilda Ferreira Botelho, a fim de 

que tome ciência e manifeste no prazo de dez dias, em observância 

inclusive do que consta às fls. 3374/3377, 3381/3383, 3388/3391, 

3395/3398 e 3401/3405.

 Após, voltem os autos conclusos, juntamente com o apenso, código 

787890, para análise quanto ao imediato julgamento/homologação, se não 

houver divergência, pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, que 

inclusive dispensa a intervenção da Fazenda Pública, ou ulteriores 

deliberações, se for o caso.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 894135 Nr: 25983-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLBS, CAB, EABM, LNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAB, EDFCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, PRISCILA 

VANESA WINGENBACH DA SILVA - OAB:16466/MT, TIAGO ANDRÉ 

VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando a manifestação-esclarecimentos apresentados pela 

inventariante às fls. 135/135v, mormente no sentido de que, “não há razão 

para a realização da perícia”, fls. 135, a priori, diante dos documentos 

juntados aos autos, em especial às fls. 14, 16 e 110/122, razão-lhe 

assiste, ressalvada, entretanto, eventual demonstração efetiva em outro 

sentido, quanto à indispensabilidade de perícia, mesmo porque, a título de 

exemplo, já se decididiu no seguinte sentido:

 “...Ainda que o registro imobiliário dependa de acertamento ou de 

retificação quanto à averbação do edifício e partilha em inventário de 

bens, não fica obstada a ação de extinção do condomínio. O acertamento 

do registro faz-se oportunamente e não condiciona a ação...” (RAI 

70016051021, TJRS, Julgado em 04/10/2006).

 Assim sendo, e, diante ainda da ratificação do pedido de homologação do 

plano de partilha, fls. 135v, intime(m)-se os demais herdeiros, fls. 32v, 

para que manifestem no prazo de quinze dias, e, em seguida, voltem os 

autos conclusos para análise quanto ao julgamento homologação, 

mediante conversão para arrolamento comum ou sumário, arts, 659 e 664 

do CPC.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 271855 Nr: 3167-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRRPF, EDDMBDM, CRAP-C, MJDMN, ABDM, JFF, 

MDLFA, EFF, RP, PP, AFDM, JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000, FERNANDA MARQUES NUNES - OAB:6737/MT, MAGNUM 

MORAES NOGUEIRA - OAB:11082, MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16.640, PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR - OAB:4703/MT, 

RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11355, TADEU MUCIO GALVAO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Outrossim, atento ao que consta às fls. 445, retifico o valor da causa 

para o quantum de R$ 173.703,00, (cento e setenta e três mil, e 

setecentos e três reais), e, consequentemente, deverá haver a 

complementação das custas/taxas que ainda houver. A próposito, assim 

já se decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. 

ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÃO DE 

ORDEM PÚBLICA AS REGRAS QUE DISPÕEM SOBRE O VALOR DA 

CAUSA (...) PORTANTO, O VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADO EX 

OFFICIO PELO JUIZ. (...) (TJRS – RAI N. 70034557082, JULGADO EM 

05.03.2010). Decorrido o trânsito em julgado, e, desde que comprovado o 

pagamento integral das custas/taxas judiciais, expeça-se o que mais 

necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito para o 

registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as 

retificações e anotações necessárias, inclusive na autuação, quanto ao 

valor da causa e conversão para arrolamento sumário.Atendidas as 

determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas.Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 379617 Nr: 15349-25.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BESLDA, EVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSP, DBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA HELENA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:5.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Compulsando os autos verifica-se que foi prolatada sentença às fls. 

176/179. Assim sendo, cumpra-se conforme determinado na sentença às 

fls. 179, para fins de viabilizar o arquivamento, se decorrido o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado. Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 923554 Nr: 45575-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT

 Vistos, etc...

 Considerando que o Requerente constituiu novos advogados, fls. 

601/602, em observância da ampla defesa, defiro o pedido de vista 

formulado às fls. 601, pelo prazo de cinco dias, art. 107, II, do CPC, 

observando-se inclusive o pedido de suspensão da parte Requerida, fls. 

600. Após, voltem conclusos, juntamente com os apensos para análise.
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 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1164010 Nr: 37554-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDR, CAMDR, EDOC, DMDR, ECMDR, TMLDR, DSGF, 

FCMDRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decidido às fls. 24, e, considerando a necessidade 

noticiada às fls. 170, defiro o pedido de expedição de “termo de 

compromisso de inventariante”.

 No mais, antes de qualquer outra providência/decisão, tendo em vista, a 

priori, a impossibilidade de designação de audiência, nos autos de 

inventário, para produção de prova oral, e, inclusive em consonância com 

a manifestação ministerial, fls. 172, primeiramente, intime-se a herdeira 

menor de idade, E.A.O.R., através da representante legal, conforme já 

determinado às fls. 167, para que tome ciência e manifeste no prazo de 

quinze dias.

 Após, até mesmo diante dos documentos juntados às fls. 174/191, 

oportunize-se, ainda, a manifestação da inventariante, pelo mesmo prazo, 

e, em seguida, havendo interesse de incapaz, arts. 178, II, e 698 do CPC, 

dê-se nova vista ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 282712 Nr: 6971-51.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, JOSE GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Regularização de Guarda, fls. 02/07, ajuizada por 

Dolorinda Batista Lucas, (avó materna) em face de Patrícia de Souza 

Peloso, (genitora), objetivando a Requerente, pelos motivos expostos na 

inicial, a guarda dos netos Matheus Peloso Lucas, Victória Pelos Lucas e 

José Marcelo Peloso Lucas.

 Ocorre que, conforme se verifica nas cópias das certidões de 

nascimento juntadas às fls. 15, 16 e 17, os netos da Requerente 

alcançaram a maioridade civil, ocasionando, assim, sem maiores delongas, 

a perda superveniente do objeto desta ação. Neste sentido, aliás:

 “APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. MAIORIDADE DO FILHO. PERDA DO 

OBJETO. Em face do advento da maioridade da filha, cuja guarda era alvo 

de disputa entre os genitores, de rigor reconhecer a perda do interesse 

processual (objeto da ação – pedido de guarda). Consequentemente, a 

apelação resta prejudicada. PREJUDICADA A APELAÇÃO.” (Apelação 

Cível Nº 70065275752, TJRS, Julgado em 09/08/2018)

 Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto, em atenção 

inclusive ao que dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá 

ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 

momento de proferir a decisão.”

 Outrossim, de conformidade com o artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, o processo será extinto sem resolução do mérito, quando verificada 

a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

 Pelo exposto e mais que dos autos consta, julgo extinto o processo, com 

fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, art. 98 do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 944836 Nr: 57345-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9.788/MT

 Vistos, etc...

 Não obstante o certificado às fls. 117/118, considerando que nesta data, 

nos autos em apenso, código 923554, foi deferido o pedido de vista aos 

novos advogados constituídos pela executada, cumpra-se conforme 

determinado naqueles autos. Após, voltem os processos, em apenso, 

conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 12620-07.2001.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Cumpra-se o determinado nesta data nos autos do incidente de 

Habilitação de Crédito em apenso, código 1159953. Após, voltem ambos 

conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 184446 Nr: 31958-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JELF, BESL, MPL, JMPL, VPL, DBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Vistos, etc...

Considerando o noticiado e postulado às fls. 183, primeiramente, deverá 

ser esclarecido, no prazo de 20 (vinte) dias, pelo d. advogado subscritor 

da referida petição, quanto à regularização da representação processual 

dos herdeiros, mediante juntada de procuração outorgada diretamente 

pelos herdeiros que alcançaram a maioridade civil, conforme informado.

Além disso, no mesmo prazo acima fixado, deve ser providenciado pelo 

inventariante a comprovação de inexistência de registro de testamento em 

nome do de cujus, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ, bem como, 

se possível, o plano de partilha amigável, com a comprovação de anuência 

de todos os interessados/herdeiro.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação, mediante conversão para arrolamento, arts. 659 

ou 664 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1026431 Nr: 35020-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFN, MEMF, RLJP, APJPM, FMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT, ADÃO BENEDITO DA SILVA - OAB:8511/MT, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329/MT, MARCOS 

DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - OAB:16.583/MT, ODAIR 

A. BUSIQUIA - OAB:11.564-A/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, se ainda não providenciado, atenda-se o postulado no 

ofício de fls. 692, no que diz respeito à solicitação de informações, 

relacionadas ao inventariante nomeado, de acordo com o que consta nos 

autos.

 Outrossim, diante do noticiado e requerido às 721/722, primeiramente, 

para que possa ser melhor esclarecida a situação/pretensão, busque a 

Secretaria judicial, informações quanto à existência de valores 

judicialmente depositados, relacionados/vinculados a este processo, 

devendo, ainda, ser esclarecido/informado pelo inventariante qual seria o 

valor atual devido, fls. 262/264.

 Além disso, considerando o informado e postulado às fls. 743/744, 

intime-se a mencionada legataria, fls. 294, para que apresente nos autos 

cópias dos referidos contratos de aluguéis de dois imóveis descritos às 

fls. 744, no prazo de quinze dias, mormente porque é de incumbência do 

inventariante a administração dos bens do espólio.

 No mais, considerando os documentos e justificativas/manifestações 

apresentadas nos autos pelo inventariante às fls. 705/745, inclusive no 

tocante “as penas do art. 78, § 2º do CPC”, fls. 710, descumprimento de 

decisão judicial, fls. 718, pretensão de desentranhamento, fls. 719 e 742, 

intimem-se os demais interessados-herdeiros/lagataria, não representados 

pelo mesmo advogado do inventariante, para que manifestem no prazo de 

quinze dias.

 Após, atento também ao consignado, decidido às fls. 357, 

informando/certificando ainda a Secretaria judicial se existe algum 

incidente pendente de decisão, vinculado a este processo, apesando-se, 

se for o caso, e, voltem os autos imediatamente conclusos para análise 

dos demais pedidos que estiverem sem resolução, visando o 

prosseguimento e conclusão do inventário, se não houver possibilidade de 

imediata composição amigável. Às providências, expedindo-se o 

necessário.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 866875 Nr: 7080-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS, FSDS, VSDS, JASDS, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Reportando-me à manifestação ministerial de fls. 118/118v, intime-se a 

inventariante para que conmprove o reconhecimento judicial da noticiada 

união estável, pela via judicial adequada, ou comprove o ajuizamento de 

ação neste sentido, no prazo de vinte dias, eis que, extrai-se da 

jurisprudência, o seguinte:

 “...De acordo com o art. 612 do CPC/15, incumbe ao Juízo do inventário 

decidir apenas as questões de direito quando os fatos relevantes 

estiverem provados por documento, devendo remeter para as vias 

ordinárias as questões que demandarem outras provas. 3. Conquanto não 

haja qualquer divergência acerca da existência da união estável em si, 

pairando controvérsia acerca do período de duração, do regime de bens e 

do patrimônio onerosamente adquirido na constância da dita união, é 

impositiva a remessa da temática às vias ordinárias, por indubitavelmente 

se constituir questão de alta indagação, que exige ampla dilação 

probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descabido o 

desate no bojo do inventário. Precedentes deste Tribunal...” (Agravo de 

Instrumento Nº 70071449961, TJRS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 09/03/20

 Após, se cumprida a determinação supra ou se decorrido o prazo fixado, 

voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

prosseguimento ou eventual necessidade de suspensão.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 912092 Nr: 38242-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWRD, WTRD, CAC, CJCGRD, LIRD, IARD, 

WPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA APARECIDA 

MAGALHÃES FANAIA - OAB:10.439-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES DIAS - OAB:18.275

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Objetivando viabilizar o regular prosseguimento e conclusão dos 

processos conexos, primeiramente, cumpra-se conforme determinado 

nesta data nos autos em apenso, código 1251542. Após, voltem 

conclusos juntamente com o referido apenso. Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 336423 Nr: 7301-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDOA, JAA, CAGDO, EFA, LCDOA, LMDOA, JAAF, 

PADOA, LMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA - OAB:10251, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:6608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando o noticiado às fls. 141/142, e, tendo em vista, ainda, o lapso 

temporal transcorrido, intime-se a inventariante pessoalmente, em 

observância do endereço indicado às fls. 169, dos autos em apenso, 

código 947705, para que manifeste interesse no prosseguimento deste 

processo no prazo de cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento, art. 485, § 1º, do CPC, e, havendo manifestação, voltem os 

autos conclusos.

 Do contrário, em caso de inércia, certifique-se, e, em seguida, inclusive 

considerando que de acordo com o art. 1.043 do CPC “falecendo o 

cônjuge meeiro supérstite antes da partilha dos bens do pré-morto, as 

duas heranças serão cumulativamente inventariadas e partilhadas”, 

intime-se o habilitante/credor, fls. 143, para que manifeste no prazo de 

quinze dias, requerendo o que direito, sob pena de extinção e 

arquivamento, e, em seguida, voltem os autos imediatamente conclusos 

para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 721729 Nr: 17243-65.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASDS, MAG, CCG, ESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 

4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, primeiramente, necessário que seja providenciado, pelo d. 

advogado subscritor da petição de fls. 141/143, a regularização da 

representação processual dessas pessoas, mediante a juntada de 

procuração ou que esclareça melhor esta pretensão, tendo em vista que, 

a priori, não há como obrigar ninguém a litigar em Juízo, muito menos no 

polo ativo da ação. Neste sentido, aliás:“...Pela legislação pátria, ninguém 

pode ser obrigado a litigar como autor. Caso fosse obrigatória a 

participação de ambos os "segundos permutantes", poder-se-ia acontecer 

o absurdo de restringir o direito de ação de um dos legitimados ativos, eis 

que o legitimado que pretendesse demandar não poderia fazê-lo sozinho, 

nem poderia obrigar o co-legitimado a litigar conjuntamente com ele. 

Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, 

enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele 

visa...” (TJMG - Apelação Cível 1.0134.05.055078-6/003, julgamento em 

10/03/2015).Agora, do STJ: “não é possível compelir alguém a demandar 

em juízo ante a voluntariedade do direito de ação, nem tolher o direito de 

acesso à justiça daquele que quer litigar, mormente em face do art. 5º 

XXXV, da Constituição da República, que assegura a todos a 

inafastabilidade da tutela jurisdicional". (STJ – T2 - AgRg no AREsp 493183 

SE 2014/0067372-3, j. em 27.05.2014) No mais, considerando o que fora 

cima determinado, oportuno ainda consignar, desde já, ressalvada a 

hipótese de pedido consensual, não poderá haver patrocínio simultâneo, 

em relação às partes que estiverem em litígio/contrárias. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias para manifestação/providências, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1159953 Nr: 35909-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGLG, MDFGDS, JFG, MAMG, AEGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO HADDAD FRANCO 

DALIA - OAB:8694 MT, SAMUEL FRANCO DÁLIA JR - OAB:OAB/MT 

1.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7699/MT

 Vistos, etc...

 Considerando o postulado pelo habilitante às fls. 87/88, e, inclusive atento 

ao que consta às fls. 90/91, primeiramente informe/esclareça a Secretaria 

judicial quanto à cientificação/intimação ou não dos referidos herdeiros, 

Júlio Frederico Gahyva e Ana Emília Gahyva de Figueiredo, fls. 87, e, em 

caso negativo, providencie-se o que ainda for necessário neste sentido, 

conforme já determinado às fls. 47 e 74/74v, em observância dos 

endereço indicados às fls. 87.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise, juntamente 

com o processo principal, em apenso, código 41960.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 887221 Nr: 21407-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS, TMCDMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTMCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE MARIA MAMEDE DE 

ARRUDA - OAB:19.282-0/MT, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:11.177 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando principalmente a pretensão de remoção da inventariante, 

fls. 124, não obstante o certificado às fls. 121/123, necessário, portanto, 

primeiramente, a intimação pessoal, para que possa ser proferida uma 

decisão neste sentido, sem que se cogite de nulidade. A propósito, 

vejamos a jurisprudência do e. TJMT:

 “...Sem estas solenidades que a lei determina, a remoção deixa de ter 

legalidade constitui arbitrariedade do órgão julgador, ferindo o contraditório 

e a ampla defesa, cânones constitucionais, impondo-se o conhecimento e 

provimento do agravo...” (TJMT – RAI n. 87512/2009, Rel. Des. Sebastião 

de Moraes Filho, j. em 03.02.2010).

 Aliás, extrai-se do voto condutor o seguinte:

 “...Desta forma, a conclusão que se chega é que não há como ser 

destituída a inventariante sem que o advogado, em primeiro lugar, seja 

intimado para prosseguir no pleito, em prazo fixado pelo magistrado de 

piso. E, mesmo pela inércia do advogado, impõe-se a intimação pessoal da 

inventariante para suprir a inatividade do advogado, até contratar outro e, 

de resto, cumprir a determinação judicial...”

 Ainda:

 “...É cabível a remoção da inventariante quando esta procede de forma 

desidiosa, mas, não restando comprovada tal conduta por parte da 

recorrente, descabe o seu afastamento, valendo gizar que ela não foi 

intimada pessoalmente para atender o comando judicial tido por 

descumprido. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70058399783, 

TJRS, Julgado em 16/04/2014)

 Assim sendo, intime-se pessoalmente a inventariante, por edital se 

necessário, para que manifeste interesse neste processo, no prazo de 

cinco dias, em observância do determinado por este Juízo às fls. 120, 

desta feita, sob pena de remoção. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise, visando o prosseguimento e conclusão, inclusive, 

se for o caso, com a substituição da atual inventariante.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 392988 Nr: 28278-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDC, GVCL, DFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO R. DE S. LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 1.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Considerando o certificado às fls. 294/295, até para que não se cogite de 

nulidade, primeiramente, intime-se pessoalmente a inventariante a fim de 

que manifeste interesse no prosseguimento do processo, no prazo de 05 

(cinco) dias, desta feita, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento.

 Após, em caso de inércia, intimem-se os demais herdeiros, inclusive por 

edital, se necessário, para que manifeste(m) interesse no processo em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, art. 485, § 1º, do CPC, 

em seguida, voltem imediatamente conclusos para análise quanto ao 

prosseguimento ou extinção e arquivamento.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 995772 Nr: 21380-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FKTF, TRMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448/MT, THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - OAB:24411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para retirar o formal de partilha e cartas de 

adjudicação, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 14575 Nr: 650-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEN, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Separação Judicial Consensual redistribuída da 11ª 

Vara Cível a esta 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões, fls. 35, 

por força da Resolução n. 022/2014/TP.

 Defiro o pedido de desarquivamento do processo de fls. 31.

Após, dê-se vista aos d. patronos do Requerente Ednardo Evangelista 

Nunes, fls. 32, pelo prazo de 10 (dez) dias, para as providências que 

entender cabíveis.

Decorrido o prazo e, se nada for requerido, devolvam-se os autos ao 

arquivo com as devidas baixas e anotações.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1069325 Nr: 55131-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ARAUJO, RAQUEL PACHECO MACEDO, 

CAROLINE ROSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES ARAUJO DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para retirar o formal de partilha e alvaras 

expedidos, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028041-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

PAULA GARCIA DA COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

TIAGO DE PAULA SANGALETI (REQUERENTE)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1028041-24.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento aos termos 

do acordo apresentado pelas partes, Id n. 14969327, saliento que diante 

do disposto no artigo 1583, § 2º, do Código Civil: “Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos”, e considerando, ainda, que 

a guarda compartilhada pressupõe a existência de respeito mútuo e 

entendimento entre os genitores, o que se observa no presente caso, 

informem os Requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretendem 

manter a guarda do filho de forma unilateral em favor da mãe, conforme 

acordado, ou se desejam que a guarda seja compartilhada com residência 

fixa na casa da mãe, uma vez que não há entre as partes qualquer 

litigiosidade em relação as visitas. Após, considerando existir interesse de 

menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o 

Ministério Público e voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024016-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CHAVES VIANNA (AUTOR(A))

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. G. V. (RÉU)

ARLENE GONÇALVEZ CASTILHO (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1024016-65.2018.8.11.0041. Ação: 

Oferecimento de Alimentos c/c pedido liminar. Vistos, etc... Observa-se 

dos autos que o Requerente e a representante do Requerido em audiência 

realizada junto ao processo de código n. 530358 que se encontra em 

trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher desta Comarca entabularam acordo acerca da 

guarda e direito de visitas, todavia, não houve acordo em relação aos 

alimentos, Id n. 14510571, fixado provisoriamente, na data de 04/07/2018, 

conforme se verifica no Sistema Apolo. Dito isso, ressalto, nesta 

oportunidade, que o artigo 33 da Lei nº 11.340/2006 traz que toda e 

qualquer demanda de natureza familiar que tenha como nascedouro a 

ocorrência de episódios de violência doméstica deverão ser processadas 

e julgadas perante as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher. Neste sentido, aliás, é firme a jurisprudência do e. TJMT: “(...) É 

incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza ” (TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 42373-2011, Rel. Desa. 

Clarice Claudino da Silva, j. em 10/8/2011) (g.n.) Ainda: "[...] Pedido que 

tem por fundamento ou mantenha relação com a prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher submete-se à competência de juízo 

especializado para estas causas. A força atrativa do art. 14, da Lei n. 

11.340/2006 torna absoluta a competência do juízo especializado em 

violência doméstica e familiar para as ações que envolvam as mesmas 

partes . Decisão que não submete o pedido ao exame de mérito, mas o 

afasta sob o argumento de via judicial imprópria, impõe sua devolução ao 

juízo a quo. (...).” (TJ/MT, 5ª Câmara Cível, RAI nº 113921/2011, Rel. Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em11/04/2012) (g.n.) Pelo exposto 

declino a competência e o faço para determinar a remessa destes autos 

ao r. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher, com as cautelas de estilo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. Às providências, com urgência. Intime-se e 

cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006267-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ANASTACIA GUIMARAES (REQUERENTE)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROMAO GUIMARAES (REQUERENTE)

MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO BENEDITO GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006267-35.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, Id 12192402, em face do óbito do de cujus 

Aluizio Benedito Guimarães, tendo como inventariante nomeada a 

Requerente, Marilene Anastácia Guimarães, Id 12195947, objetivando a 

homologação do plano de partilha apresentado nos autos. A inicial foi 

instruída com documentos, complementados com a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Id 12245069. 
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É a síntese. Decido. Conforme relatado trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, art. 659 do CPC, por não haver divergência ou 

interesse de incapaz. Assim sendo é possível a imediata conclusão do 

processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, 

considerando inclusive a possibilidade de ser inventariado e partilhado 

direito do de cujus, e, mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, por oportuno, o seguinte precedente: “Agravo de 

instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que condicionou a expedição 

do formal de partilha à prévia concordância da Fazenda Pública. 

Inconformismo. Cabimento. No arrolamento, não são conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio. Artigos 659 e 662, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido.” (TJSP: RAI 

2245375-50.2016.8.26.0000, j. 29/09/2017). Aliás, a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem se firmado no seguinte sentido: 

“...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o trânsito em julgado 

da sentença de homologação da partilha e da lavratura do formal de 

partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento do tributo 

devido, porém, condicionado o registro/transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 

Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018) Ainda: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento 

comum: “No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Pelo exposto e com fundamento no art. 2015 do Código Civil 

homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o plano de partilha, Id 12244936 e 13672111, salvo erro, omissão e 

eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda de que é requisito 

para registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem 

custas. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017827-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA LAURA PEREIRA LEITE DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1017827-71.2018.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos Consensual. Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos Consensual, proposta por Francisco Marques 

de Arruda e Mariana Laura Pereira Leite de Arruda, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que na ação de alimentos de 

n. 10253-73.2002.811.0041 que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca foi determinado que 

o primeiro Requerente pagasse a título de alimentos o valor de meio salário 

mínimo. Informam que a segunda Requerente está acordo com a presente 

exoneração de prestação alimentar pelo Primeiro Requerente, uma vez 

que já atingiu a maioridade civil, terminou a vida acadêmica e está em plena 

atividade de labor, vivendo em matrimônio, sendo inclusive mãe, não mais 

necessitando dos alimentos. Dessa forma, pedem a procedência do 

pedido, com a homologação da exoneração do encargo alimentar prestado 

pelo Primeiro Requerente a Segunda Requerente. Instruíram o pedido com 

os documentos necessários a propositura da ação. Relatei. Fundamento e 

Decido. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das 

partes; observando que estão protegidos seus interesses, pelo que 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre Francisco Marques 

de Arruda e Mariana Laura Pereira Leite de Arruda, Id n. 13801765, para 

que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, 

“b”, do CPC. Sem custas, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Considerando que a ação é consensual determino desde já 

o arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031779-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. (ADVOGADO(A))

A. M. B. G. (REQUERENTE)

R. D. S. M. (ADVOGADO(A))

W. N. O. (ADVOGADO(A))

J. D. O. N. (ADVOGADO(A))

R. A. A. B. (REQUERENTE)

M. A. A. B. S. (REQUERENTE)

L. H. D. O. S. (ADVOGADO(A))

V. D. O. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

S. D. E. D. F. -. S. M. (CUSTOS LEGIS)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

P. D. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

P. D. F. P. N. G. D. U. (TERCEIRO INTERESSADO)

S. M. L. C. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Impulsionamento por Certidão Dados 

do Processo: Processo: 1031779-54.2017.8.11.0041; Tipo: Família e 

Sucessões Espécie: INVENTÁRIO (39) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente: REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, 

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA, ALBENIA MARIA 

BERNARDES GARCIA Requerido: INVENTARIADO: BOLIVAR BUFULIN 

Impulsiono o feito com intimação dos patronos das partes para em 5 dias, 

querendo, manifeste sobre a proposta de honorários apresentadas. 

Cuiabá, 5 de setembro de 2018 Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031779-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. (ADVOGADO(A))

A. M. B. G. (REQUERENTE)
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R. D. S. M. (ADVOGADO(A))

W. N. O. (ADVOGADO(A))

J. D. O. N. (ADVOGADO(A))

R. A. A. B. (REQUERENTE)

M. A. A. B. S. (REQUERENTE)

L. H. D. O. S. (ADVOGADO(A))

V. D. O. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

S. D. E. D. F. -. S. M. (CUSTOS LEGIS)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

P. D. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

P. D. F. P. N. G. D. U. (TERCEIRO INTERESSADO)

S. M. L. C. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Impulsionamento por Certidão Dados 

do Processo: Processo: 1031779-54.2017.8.11.0041; Tipo: Família e 

Sucessões Espécie: INVENTÁRIO (39) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente: REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, 

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA, ALBENIA MARIA 

BERNARDES GARCIA Requerido: INVENTARIADO: BOLIVAR BUFULIN 

Impulsiono o feito com intimação dos patronos das partes para em 5 dias, 

querendo, manifeste sobre a proposta de honorários apresentadas. 

Cuiabá, 5 de setembro de 2018 Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031779-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. (ADVOGADO(A))

A. M. B. G. (REQUERENTE)

R. D. S. M. (ADVOGADO(A))

W. N. O. (ADVOGADO(A))

J. D. O. N. (ADVOGADO(A))

R. A. A. B. (REQUERENTE)

M. A. A. B. S. (REQUERENTE)

L. H. D. O. S. (ADVOGADO(A))

V. D. O. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

S. D. E. D. F. -. S. M. (CUSTOS LEGIS)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

P. D. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

P. D. F. P. N. G. D. U. (TERCEIRO INTERESSADO)

S. M. L. C. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Impulsionamento por Certidão Dados 

do Processo: Processo: 1031779-54.2017.8.11.0041; Tipo: Família e 

Sucessões Espécie: INVENTÁRIO (39) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente: REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, 

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA, ALBENIA MARIA 

BERNARDES GARCIA Requerido: INVENTARIADO: BOLIVAR BUFULIN 

Impulsiono o feito com intimação dos patronos das partes para em 5 dias, 

querendo, manifeste sobre a proposta de honorários apresentadas. 

Cuiabá, 5 de setembro de 2018 Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031779-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. (ADVOGADO(A))

A. M. B. G. (REQUERENTE)

R. D. S. M. (ADVOGADO(A))

W. N. O. (ADVOGADO(A))

J. D. O. N. (ADVOGADO(A))

R. A. A. B. (REQUERENTE)

M. A. A. B. S. (REQUERENTE)

L. H. D. O. S. (ADVOGADO(A))

V. D. O. N. (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Impulsionamento por Certidão Dados 

do Processo: Processo: 1031779-54.2017.8.11.0041; Tipo: Família e 

Sucessões Espécie: INVENTÁRIO (39) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente: REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, 

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA, ALBENIA MARIA 

BERNARDES GARCIA Requerido: INVENTARIADO: BOLIVAR BUFULIN 

Impulsiono o feito com intimação dos patronos das partes para em 5 dias, 

querendo, manifeste sobre a proposta de honorários apresentadas. 

Cuiabá, 5 de setembro de 2018 Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721455 Nr: 16959-57.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

UNIJURIS - OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLY CHRISTINA 

VERAS OTACIO MONTEIRO (DEF. PÚBLICA), para devolução dos autos nº 

16959-57.2011.811.0041, Protocolo 721455, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947896 Nr: 59079-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDSA, LENICE DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBER RICARDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOARA RONCHIN COSTA - 

OAB:22236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LENICE DA SILVA ARRUDA, Cpf: 

02773752155, Rg: 19.533.38-1, Filiação: Lina Maria da Silva e Mateus 

Vergílio de Arruda, brasileiro(a), estudante, Telefone (65) 9241-4833. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. (art. 485, III, NCPC)

Resumo da Inicial: Ação de Alimentos com Pedido Liminar interposta por 

Lenice da Silva em desfavor de Welber Ricardo de Arruda.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Ação de AlimentosAutos n.º 

947896Intime-se pessoalmente a representante legal da parte Autora, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os 

a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 de abril de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709631 Nr: 2532-55.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLY CHRISTINA 

VERAS OTACIO MONTEIRO (DEF. PÚBLICA), para devolução dos autos nº 

2532-55.2011.811.0041, Protocolo 709631, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1092448 Nr: 7282-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCINDA DA SILVA, CLEICE MARIA DA SILVA, 

DEISE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NORBERTO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não há petição da inventariante informando o pagamento da 

dívida de fl.41, conforme determinado em fl.58 verso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1167633 Nr: 39060-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA TARDIN, GRAZIELA TARDIN 

IGNACIO, ALAN ALVES IGNÁCIO, GIOVANNA PEREIRA TARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO CONCEIÇAO TARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:OAB/MT 

4479, RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 438620 Nr: 15945-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TYNIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Augusto de Barros 

Corrêa - OAB:OAB/MT 14271, Rodolfo Yuji Miyashita Piona - 

OAB:OAB/MT 14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ESDRAS SIRIO VILA REAL - OAB:8364/MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do executado para, caso 

queira, em 5 dias manifeste nos termos da penhora realizada via 

Bacenjud, fl.217/220. Impulsiono também ao patrono do exequente para em 

5 dias, indicar bens passíveis de penhora sob pena de envio do feito ao 

arquivo, nos termos da decisão de fl.217 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 720943 Nr: 16413-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVSA, NLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁBIA BARBOSA DA FONSECA - 

OAB:10.869, ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - 

OAB:7.590-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 101/102 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1093527 Nr: 7741-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, Jeonathãn 

Suel Dias - OAB:15978, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 87/88 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 195215 Nr: 9025-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUSA MARCON MATHEUS 

SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:OAB/MT 3473A, Alexander Mazzer Cardoso - OAB:OAB/MT 

9749B, Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:OAB/MT 5325

 Vistos, etc.

Autos n.º 195215

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GABRIEL 

GUSMÃO DE LIMA VISQUETTI em face de VALDIR VISQUETTI.

Recebida a petição inicial determinou-se a intimação do Executado para 

efetuar o pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2.017, no 

valor de R$ 5.826,76 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e 

seis centavos), por meio do rito de coerção pessoal (art. 528 do C.P.C.) e 

o período de outubro de 2.005 a dezembro de 2.016, no valor de R$ 

364.270,05 (trezentos e sessenta e quatro reais mil duzentos e setenta 

reais e cinco centavos), por meio do rito expropriatório (art. 523 do 

C.P.C.).

 O Executado apresentou defesa apenas em relação ao rito de coerção 

pessoal. Na Justificativa aduz que possui 73 (setenta e três) anos de 

idade, sobrevivendo com recursos recebidos pelo benefício previdenciário 

(I.N.S.S.); que possui problemas renais graves; que paga o valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais) ao filho, pois esse é o valor consegue enviar, e 

que ele possui quase 20 (vinte) e anos e está fazendo curso de piloto. 

Esclarece que os meses de janeiro, fevereiro e março cobrados na 

exordial estão parcialmente quitados, devendo o credor ser intimado 

pessoalmente para fazer o esclarecimento devido, ante a inexistência de 

recibos. Ao final, em síntese, requer a intimação do Exequente para 

esclarecer quanto ao recebimento dos valores pagos, bem como em 

relação ao acordo realizada para o recebimento de R$ 600,00 (seiscentos 

reais). Com a petição vieram documentos. (fls. 155/165).

Em manifestação realizada às fls. 166/167 – verso, o Exequente requer o 

prosseguimento do feito.

 Com vistas dos autos o membro do Ministério Público declinou das suas 

atribuições no feito. (fls. 170/170 – verso).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Gabriel Gusmão de 

Lima Visquetti em face de Valdir Visquetti.

Na Ação de Revisão de Alimentos, Processo n.º 44/2005, ajuizada por 

Gabriel Gusmão de Oliveira Visquetti, representado por sua genitora, 

Senhora Luziete Gusmão de Lima, em face de Valdir Visquetti, o atual 

Executado concordou em pagar o equivalente a 02 (dois) salários mínimos 

ao credor, todo dia 20 (vinte) de cada mês. Entretanto, o Alimentado 

informa o inadimplemento da obrigação alimentar.

 Inicialmente, saliento que o objeto da ação compreende às prestações 

dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2.017, no valor de R$ 5.826,76 

(cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), por 

meio do rito de coerção pessoal (art. 528 do C.P.C.), e o período de 

outubro de 2.005 a dezembro de 2.016, no valor de R$ 364.270,05 

(trezentos e sessenta e quatro reais mil duzentos e setenta reais e cinco 

centavos), por meio do rito expropriatório (art. 523 do C.P.C.)

 Analisando a Justificativa apresentada às fls. 151/154, verifico que o 

Executado não apresentou defesa em relação a execução que tramita 

pelo rito expropriatório, e que na mencionada defesa ele afirma que: i) 

possui 73 (setenta e três) anos de idade, sobrevivendo com recursos 

recebidos pelo benefício previdenciário (I.N.S.S.); ii) que possui problemas 

renais graves; iii) que paga o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao 

filho, pois esse é o valor consegue enviar, e que ele possui quase 20 

(vinte) e anos e está fazendo curso de piloto.

 É pacífico o entendimento de que as questões alegadas em sua defesa 

são matéria de ação autônoma (ação de revisão ou exoneração de 

alimentos), porquanto no processo executivo não é possível discutir o 

trinômio da necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

DESCABE TRAVAR DISCUSSÃO ACERCA DO BINÔMIO 

POSSIBILIDADE-NECESSIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

AINDA, A REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR VIGORA A PARTIR DA 

DECISÃO PROFERIDA E NÃO RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. NEGADO 

SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70065017832, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 03/06/2015). Agravo de instrumento. Execução de alimentos. 

Revisão do quantum alimentar. Via imprópria. Decisão reformada. Não se 

pode pretender a revisão dos alimentos através de defesa apresentada 

em processo de execução, ou utilizar-se desses argumentos como forma 

de impedir a ordem prisional. Pois, a alteração de valor arbitrado em ação 

de alimentos, após o trânsito em julgado da decisão que o fixa, seja para 

diminuir ou aumentá-lo, apenas deve ser vista em ação revisional de 

alimentos. (Agravo Regimental nº 1.0183.07.122541-5/001 – Conselheiro 

Lafaiete – Relator Nepomuceno Silva – TJMG – Julgado em 07.08.08 – 

Publicado em 20.08.08.)

Alimentos. Execução. Embargos do devedor. Pagamento. Ônus da prova. 

Decisão exequenda. Conteúdo. Discussão. Modificação. Inviabilidade. Em 

embargos do devedor opostos à execução de alimentos cabe ao 

alimentante a prova do pagamento das parcelas cobradas, sendo 

imprópria a discussão em torno do conteúdo da decisão exeqüenda ou 

sua inovação a respeito do valor do encargo, cuja redução deve ser 

deduzida em ação de revisão. Nega-se provimento ao recurso. (Apelação 

nº 1.0024.04.307646- 2/001, Relator Des. Almeida Melo – Quarta Câmara 

Cível TJMG – Julgado em 28.04.05 – Publicado em 19.05.05).

No procedimento da execução de pensão alimentícia não é permitido ao 

juiz decidir questão pertinente a ação revisional de alimentos, com a 

conseqüente alteração do valor da obrigação. (Apelação nº 

1.0479.03.046330- 7/001 - Relator Des. Moreira Diniz – Quarta Câmara 

Cível TJMG – Julgado em 28.10.04 – Publicado em 30.11.04.)

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - Decretação da prisão civil do executado - 

Rejeição das justificativas apresentadas - Alegação de redução dos 

rendimentos e constituição de nova família que não tem o condão de 

afastar o decreto prisional - Demonstração de voluntariedade na omissão 

e inescusabilidade no cumprimento da obrigação alimentar - Agravo não 

provido. (AG 4955644400 SP, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Sebastião Carlos Garcia, julgado em 14 de Agosto de 2008)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DO 

ART. 733 DO CPC - JUSTIFICATIVA REJEITADA - PRISÃO CIVIL DO 

DEVEDOR DECRETADA - INCONFORMISMO - IMPOSSIBILIDADE 

FINANCEIRA DE SUPORTAR O QUANTUM ALIMENTÍCIO - INACOLHIMENTO 

- MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM VIA PRÓPRIA - PAGAMENTO PARCIAL - 

INSUFICIÊNCIA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DECRETO PRISIONAL 

MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. A execucional de alimentos não é a 

via adequada para averiguar a proporcionalidade da pensão alimentícia ao 

binômio necessidade/possibilidade. O pagamento parcial dos valores 

devidos a título de alimentos não afasta a possibilidade de decretação da 

prisão civil do devedor.( AG 20130634337 SC 2013.063433-7 (Acórdão), 

Segunda Câmara de Direito Civil Julgado, Relator Monteiro Rocha, julgado 

em 11 de Junho de 2014)

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

COM PEDIDO DE PRISÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADA. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO 

E AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. JUSTIFICATIVA DESACOLHIDA. 

PRISÃO CIVIL DECRETADA. RECURSO DESPROVIDO. A ação de 

execução de alimentos não é meio adequado para se avaliar o binômio 

necessidade/possibilidade, matéria segundo a qual deve ser discutida em 

via própria. Assim, não demonstrada a satisfação da dívida alimentar ou, 

ainda, não apresentada justificativa capaz de comprovar uma 

circunstância absolutamente excepcional que impeça o alimentante de 

adimplir com a sua obrigação, cabível a decretação da prisão civil" (TJSC, 

4ª Cam. Dir. Civ., Rel. Des. Eládio Torret Rocha, Ag. Inst. n. 2008.069590-6, 

j. 20-2-2009).

Já com relação ao acordo supostamente realizado com o credor, se faz 

imprescindível a materialização da mencionada transação, principalmente 

para se garantir a segurança jurídica.

Passo à análise dos documentos juntados às fls. 157/159.

Verifico que o devedor juntou comprovantes de pagamentos referentes 

aos seguintes meses do ano de 2.017:

i) Abril, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 157, doc. 02);

ii) Junho, no valor de 600,00 (seiscentos reais) (fls. 157, doc. 05 e fls. 

158, doc. 07);

iii) Julho, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 158, doc. 06);

iv) Agosto, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 159, doc. 09);

 v) Outubro, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 158, doc. 08);

vi) Dezembro, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 157, doc. 03).

Procedendo a soma dos montantes indicados nos itens acima é possível 

constatar que o executado pagou o valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), fato esse confirmado pela parte Exequente às fls. 167, 

primeiro parágrafo.

 Por consequência, o débito perfaz o valor de R$ 4.326,76 (quatro mil 

trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

Como é sabido, seja pelo disposto no art. 323 do C.P.C., seja pelo que 

consta na Súmula n.º 309 do S.T.J., o devedor deve pagar não apenas os 

meses constantes na petição inicial ou no mandado, mas, também, as 

prestações que se vencerem no curso da ação, devido a inclusão 

automática ao objeto da ação.

Em relação aos comprovantes de fls. 157, doc. 04, e fls. 159, doc. 10, eles 

não serão levados em consideração por se tratar de recibo de saque.

Ressalto que o Código Civil dispõe que, “se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de 

quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. (art. 

1699, CC).

 Com o advento do Novo Código de Processo Civil o legislador oportunizou 

ao credor da verba alimentar a prisão civil do executado bem como o 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC).

Vejamos a Doutrina:

[...]

Não havendo o pagamento ou não sendo aceita a justificativa, a sentença 

ou a decisão interlocutória será protestada. Perceba-se que a parte final 

do caput do art. 528 refere-se ao pronunciamento judicial, pelo que se 

verifica que a possibilidade de protesto não está voltada não só às 

sentenças, como também às decisões interlocutórias, numa clara exceção 

à regra prevista no art. 517, a qual circunscreve o protesto para as 

sentenças transitadas em julgado.

Assim, mediante o não pagamento, além do protesto, o juiz ordenará a 

prisão do executado pelo período de um a três meses (§ 3º). Não haverá 

mais dúvidas a respeito da possibilidade do juiz fixar o limite máximo da 

prisão em 90 (noventa) dias, porquanto o art. 19 da Lei 5.478 que se 

referia ao máximo de 60 (sessenta) dias, foi revogado. (WAMBIER et al., 

2015).

[...]

Conclui-se, então, que a decretação de prisão civil bem como o protesto 

do pronunciamento judicial, cumulativamente, não constitui medida 

excessiva.

Desse modo, há de se aplicar ao caso em tela, o art. 5º, inciso LXVII da 

Constituição Federal que preceitua:

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade nos seguintes termos: (...); LXVII - não haverá 

prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

(...)”.

POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do 

NCPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/devedor VALDIR 

VISQUETTI, qualificado nos autos, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias.

Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 

528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.

Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem como o 

necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.

Outrossim, necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a 

autoridade policial encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, 

deverá o conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 919545 Nr: 43123-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SIMÕES HARILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1155556 Nr: 34134-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCM, ADCM, GDCR, GKDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, NPJ - ICEC - OAB:ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos nº 1155556

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias 

sobre a certidão de fls. 77.

Havendo pedido de prisão, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027660-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (ADVOGADO(A))

P. A. C. J. (ADVOGADO(A))

M. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15127302, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 

da C.N.G.C. Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009580-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

L. S. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. E. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009580-04.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

13051877 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que os 

autores pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser firmada pelas partes, bem assim 

qualquer documento comprobatório a demonstrar que preenche os 

requisitos para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que 

seja acostado ao feito, no prazo de 15 dias, os indispensáveis 

documentos, sob pena de indeferimento do benefício. Às providências." 

Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003183-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. S. A. (ADVOGADO(A))

V. M. R. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. (RÉU)

E. L. D. F. D. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação e a Reconvenção de 

ID 15176520 e seguintes são tempestivas. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora a fim de, querendo e no prazo legal, impugnar a 

Contestação e responder à Reconvenção. Cuiabá/MT, 5 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016083-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. W. D. P. (ADVOGADO(A))

S. F. P. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15191325, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027358-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. C. (ADVOGADO(A))

S. M. D. C. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007671-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

MARIA FATIMA GOMES ALMEIDA ZAITUNE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS DO AMARAL ZAITUNE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15179531, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 5 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010825-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

IDALMO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LUCAS ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15182404, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 5 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026032-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. V. P. (ADVOGADO(A))

D. B. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15182817, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 5 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1312729 Nr: 11545-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEQC, PQDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:22410/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11545-34.2018(Cód.1312729)VISTOS, ETC.Trata-se de 

Execução de Alimentos proposta por Fernanda Eduarda Queiroz Costa, 

representada por sua genitora Pamela Queiroz de Almeida, em face de 

Auricelio Costa Silva, distribuída para esta serventia cível.Ressai da peça 

de ingresso a pretensão de distribuição por dependência aos autos nº. 

4418-16.2016.811.0041 – código 1086254, que tramitava nesta unidade 

judiciária. (...) Desta forma, indefiro o processamento do pedido retro, 

devendo ser cancelado o protocolo da presente, intimando-se a parte 

autora, por publicação no DJe, para retirada do documento, no prazo de 

até 45 (quarenta e cinco) dias, o qual, se decorrido in albis, será 

descartado.Esclareço, por oportuno, que caso a parte exequente distribua 

novamente os autos via PJe, deverá juntar a cópia da sentença que 

determinou o pagamento dos alimentos, bem como os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe o artigo 524 do 

Código de Processo Civil. Intime-se.Às providências.Cuiabá/MT, 22 de 

agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008872-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

VANIA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027019-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

MARIA ANGELICA FAGUNDES MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA QUEIROZ (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, em 

exame superficial da situação concreta, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado na inicial. No mais, cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências legais. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029099-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (AUTOR(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

ALVINO MOISES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1029099-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALVINO MOISES DA SILVA, ALE 

ARFUX JUNIOR RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verifico que 

a petição não atende os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, portanto 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias emende a 

inicial com dos devidos documentos, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. jorge iafelice dos santos JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027788-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE AZEVEDO VIEIRA (IMPETRANTE)

RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do 

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Deste modo, 

verificando-se a extinção do processo sem julgamento de mérito, a ação 

em que se reitera o pedido, como ocorre no caso em voga, deve ser 

distribuída por dependência, uma vez que o juízo que extinguiu a ação 

anterior torna-se competente, por prevenção. Posto isso, reconheço a 

competência do Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda desta 

Comarca, via de consequência, determino que se proceda a devida 

redistribuição dos autos a referida unidade judiciária, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência, eis que, trata-se de demanda de saúde. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028510-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN LONGO TORRES (ADVOGADO(A))

LOSINETE LOPES DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Estado de Fazenda (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028510-70.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: LOSINETE LOPES DA SILVA 

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA Vistos etc. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar 

originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, considerando que a autoridade 

coatora do presente mandamus é o Secretário de Estado de Fazenda, 

DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, 

consignando as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. jorge iafelice dos santos JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029175-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN (ADVOGADO(A))

HELIO BRUNO CALDEIRA (ADVOGADO(A))

SIVALDO DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. A tutela de urgência 

foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” (grifamos). Conquanto, conjecturo que não é o caso do 

deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos 

de convicção apresentados no presente momento processual pela 

requerente não demonstra a probabilidade do direito, especialmente, 

porque os laudos apresentados que em tese comprovam a incapacidade 

foram produzidos de forma unilateral, sem o devido contraditório. Com 

efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos presentes 

autos, infere-se imprescindível a realização de perícia médica para 

aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s). 

Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Para 

tanto, NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

podendo ser encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de 

Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

MT, Tel.: 99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. DESIGNO para o dia 20.09.2018 às 12:40 horas a 

realização da perícia nas dependências do consultório do perito supra 

mencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a 

intimação para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). " OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028853-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES (ADVOGADO(A))

KAROLINY DE SOUZA OHLAND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028853-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KAROLINY DE SOUZA 

OHLAND REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da 

ação na forma apresentada na peça de ingresso, notadamente quanto a 

documentação apresentada e a qualificação da requerente, determino que 

a parte autora seja intimada para esclarecer tais aspectos da 

controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. jorge iafelice dos 

santos JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 826671 Nr: 32585-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERRERO E OLIVEIRA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ, GERENTE DA 

GERENCIA DE INFORMAÇÕES DE NOTA FISCAL DE ENTRADA, 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ, 

GERENTE DA GERENCIA DE NOTA FISCAL DE SAIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida B. Teixeira - OAB:, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 826671 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

 Intime-se a parte impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a 

obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de aplicação de multa 

(art. 536, §1º, CPC).

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709572 Nr: 2464-08.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARCELA MEDINA BUESO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Autos n.º 709572 – Procedimento ordinário.

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Inexistindo questões preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista 

que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito 

por saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pelas partes em fls. 31v e fls. 
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33/34 , para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/09/2018, às 15:30 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, ratificarem 

as testemunhas já apresentadas ou apresentar um novo rol (art. 357, §4º, 

CPC).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 702151 Nr: 36772-07.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDY COSTA NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 1.051,50 (um mil e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), 

referente a três meses de tratamento, da conta única do Estado de Mato 

Grosso, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda 

ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.Em seguida, 

intime-se a fornecedora UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, para que forneça o medicamento, 

sob a garantia dos valores aqui bloqueados.Apresentada as prestações 

de contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em 

favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 04 de setembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 376016 Nr: 12799-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. N. S, CLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Autos n.º 1046637 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

A requerente maneja pedido de reconsideração ao comando judicial de fl. 

166/166v, o qual indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida.

Ante ao exposto, de acordo com as considerações supra INDEFIRO o 

pedido de fls. 241/242, mantendo a decisão de fl. 166/166v, tal como foi 

lançada.

No mais, prossiga-se no cumprimento do decisum guerreado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 335655 Nr: 6655-04.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIZANIL MARTINS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO ESTADO DE MT, MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, TANIA SILVA DE OLIVEIRA - OAB:10.023-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 810094 Nr: 16594-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MAMORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 810094 – Execução

 Vistos etc.

 Intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos 

moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 833330 Nr: 38778-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ REUS BIASI - OAB:3478

 Autos n.º 833330 – Embargos à execução
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Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 37, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 821929 Nr: 28114-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARIMATÉIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 821929 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 204053 Nr: 18185-10.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO LOCADORA CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FERREIRA ZILIO - 

PROC. DO ESTADO - OAB:2.848, JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:2712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, MIRELE LINS DA SILVA - OAB:7475/MT, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Autos n.º 204053 – Execução

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, cite-se a parte devedora, na pessoa, de 

seu advogado, conforme determinado às fls. 213/214.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837391 Nr: 42214-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIE ANGELITA PETRONETTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 837391 – Impugnação

 Vistos etc.

Cuida-se de impugnação aos cálculos oferecida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da execução de sentença que lhe move VALERIE 

ANGELITA PETRONETTO GONÇALVES, aduzindo, em síntese, excesso de 

execução.

Instada a se manifestar a embargada concordou com os cálculos 

apresentados pelo embargante, postulando pela expedição de ofício 

requisitório (fl. 137).

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Com efeito, a concordância expressa e da parte credora quanto a 

impugnação aos cálculos apresentados pelo devedor, implica em extinção 

do feito, pela satisfação da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC.

 Assim, sem maiores delongas, o acolhimento da impugnação é medida 

que se impõe.

Ante ao exposto, ACOLHO a impugnação dos cálculos e, por conseguinte, 

EXTINGO a presente execução, nos moldes do art. 924, II, do CPC.

Sem honorários advocatícios.

DETERMINO a expedição do competente RPV de acordo com o Provimento 

nº 11/2017-CM.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 806172 Nr: 12646-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE ARRUDA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, para determinar que o requerente seja lotado 

na Unidade de Polícia Judiciária de Cuiabá, haja vista que classificado em 

4º lugar no curso de formação de oficiais.Isento de custas, nos termos da 

Lei nº 7.603/2001.Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.As decisões ilíquidas 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832252 Nr: 37849-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCILENE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Autos n.º 832252 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a sentença prolatada na espécie, arquivando-se, 

em seguida, os autos, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 725821 Nr: 21565-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS, CARMEM LUCIA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:5638/MT, 

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, RENATA MACIEL 

CUIABANO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Autos n.º 725821 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 836712 Nr: 41650-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ANTÔNIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 Autos n.º 836712 – Embargos à Execução.

Vistos etc.

Cumpra-se o comando judicial exarado nesta data nos autos apensos.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1030952 Nr: 37237-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ANTÔNIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO RIVA - OAB:14536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1030952 – Embargos à execução.

Vistos etc.

 Intime-se a parte embargante para manifestar-se quanto a certidão retro, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 896913 Nr: 27484-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍGIA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, VI do CPC.Por consequência, condeno a parte autora a 

pagar as custas processuais e os honorários sucumbenciais da parte ex 

adversa, que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 85, § 

8º do CPC. Todavia, pelo fato da autora ser beneficiária da assistência 

judiciária, suspendo o pagamento enquanto perdurar a hipossuficiência 

declarada, com fulcro no art. 98, §3º do mesmo Codex.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1033638 Nr: 38418-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NENIO MARQUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA - 

OAB:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, em razão 

do reconhecimento da prescrição do fundo do direito, com fulcro no art. 

487, inciso II do CPC.Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 901457 Nr: 30922-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANO JOSÉ BOM DESPACHO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262, KAMILA NUNES MAIA - 

OAB:OAB/MT 17.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

DENEGO a ordem mandamental, com resolução de mérito, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I do 

CPC.Isento as partes do pagamento das custas e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 801733 Nr: 8167-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALVES DE QUERIOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE 

PESSOAS,DA SECRETÁRIA DE ESTADO ADM. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

DENEGO a ordem mandamental, com resolução de mérito, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I do 

CPC.Isento as partes do pagamento das custas e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 840363 Nr: 44765-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Autos n.º 840363 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1030045 Nr: 36779-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECLENIO MATIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Autos nº 1030045 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerida opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 139/147, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 148/150v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 429069 Nr: 10424-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MACAÚBA DA COSTA, ADILSON RAMOS DE 

BRITO, IVAN MAURO XAVIER MEIRA, ANDERSON CONCEIÇÃO PINHEIRO, 

MARIO MARCIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - OAB:12635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 429069 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851430 Nr: 54375-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEANARI ATAIDE DOS SANTOS, GILDA CALMAN 

SOARES, MARCOS ANTONIO MARTINS, LUCINEIA MOREIRA DA SILVA 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607, LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:18516/mt, MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - 

OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Autos n.º 851430 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868481 Nr: 8319-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHADY LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - OAB:14.531, LEANDRO 

FERREIRA DA CRUZ - OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n.º 868481 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 4 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 866314 Nr: 6624-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMIN MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DIOGO 

GALDINO DE CAMPOS, BENEDITA DA COSTA NASCIMENTO, CLAUDICÉIA 

CELESTE DA SILVA, CELINA MARIA FERREIRA, CREUZA MARIA DOS 

SANTOS, AMARILIO GOMES DA SILVA FILHO, BENEDITA CLAUDIA DE 

MIRANDA, ANTONIA LUIZA DE OLIVEIRA, ANA MARIA DE ALMEIDA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 866314 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1036870 Nr: 40005-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:7718-B

 Autos n.º 1036870 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1271249 Nr: 28088-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINEL ORMOND FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1271249 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920763 Nr: 43914-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Autos n.º 920763 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 376890 Nr: 12828-10.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 376890 – Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se, ainda, a Fazenda Pública para, em igual prazo, cumprir a 

obrigação de fazer imposta na sentença, consignando que o 

descumprimento ensejará o cometimento do crime de desobediência.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 394630 Nr: 30014-46.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES MAURO SILVA - 

OAB:19.857/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, para determinar o pagamento de pensão por 

morte à filha inválida, desde a propositura do requerimento administrativo 

(20/07/2005 – fl. 63), deferindo a tutela de urgência em cognição 

exauriente.Por consequência, determino a inclusão da requerente como 

beneficiária da pensão por morte, a partir da publicação deste 

decisum.Quanto aos benefícios vencidos a partir do requerimento 

administrativo, deve ser aplicada à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/06, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/09) a partir da citação valida, consoante Tema 905 do STJ.Isento 

de custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001.Condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo 

Civil.As decisões ilíquidas contrárias aos interesses da Fazenda Pública 

estão sujeitas ao reexame necessário, por força do art. 496, I do Código 

de Processo Civil. Assim, havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

nossas homenagens.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 310464 Nr: 17794-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA DA SILVA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE 

MATO GROSSO - SEDUC/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:156.957/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Autos n.º 310464 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Ante a ausência de manifestação da parte demandante, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853930 Nr: 56544-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 853930 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 782871 Nr: 36544-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 782871 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 732264 Nr: 28434-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE FRANÇA E SILVA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 
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DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Autos n.º 732264 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838932 Nr: 43477-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN LINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC.Condeno a requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.Preclusas 

as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento de sentença no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 857705 Nr: 59934-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO MARTINS PEREIRA, TEREZINHA DE BARROS 

SILVA, VERA LUCIA OLIVO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 857705 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 376883 Nr: 13039-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 376883 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

DETERMINO a expedição do competente RPV de acordo com o Provimento 

nº 11/2017-CM, em favor da parte credora.

Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 374713 Nr: 11135-88.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILES FREITAS SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9907, RUY DE SOUZA GONÇALVES - OAB:12133/MT, 

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:196/MT, VALMIR 

PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Autos n.º 374713 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Declaro-me suspeito para o processamento do presente feito, nos termos 

do artigo 145, §1º, do CPC.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 4 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045089 Nr: 43939-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 33201 Nr: 5520-40.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, ANA 

CRISTINA COSTA DE ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Intimo a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO para 

devolver os autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 738389 Nr: 34960-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO DA COSTA 

VILLAR - OAB:79.402/SP, SARITA VON ZUBEN BARACCAT - 

OAB:62068/SP

 Autos n.º 738389 - Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 924485 Nr: 46148-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON TAIGUARA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 924485 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do agravo de instrumento interposto pelo 

requerente.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851999 Nr: 54870-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CLEMENTINO DE MIRANDA, DEONARDES 

PEREIRA BUENO, ALDEMIR NERY DA ROCHA, ANTONIO BARBOSA DA 

SILVA, ANISIO GOMES DA SILVA, ANDRE LINO DE CAMPOS, ALAIDE 

MIRANDA DUARTE, ADEMAR SILVÉRIO DE FARIAS, ADILZO MARTINHO 

DE AMORIM, GONÇALO PEDROSO DEL BARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 851999 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 101957 Nr: 15444-02.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, PETRICK JODEPHJANOFSKY CANONICO 

PONTES - OAB:292306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES - OAB:8787-B

 Autos nº 101957 – Execução

 Vistos etc.

 A parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão 

prolatada à fl. 86/86v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 87/88).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 882811 Nr: 18418-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VIVALDO LOPES NETO, ANTÔNIA FERNANDES 

DA SILVA, ANTONIO ALBERGUINI, JOVENCINO PEDRO ANACLETO, 

MARIA APARECIDA VILAS BOAS FERREIRA, MARIA MADADELA RIBEIRO 

DE CARVALHO, TEREZINHA DE JESUS DA SILVA ANDRADE, NEY JOANA 

PEDROSA DE ALVARENGA, OLINDA INEZ DE ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, LAURA TIBIRIÇA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:18516/mt, MARITZA COSTA SANTOS 

GRIGGI BORRALHO - OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 882811 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Certifique-se quanto ao transito e julgado da sentença prolatada na 

espécie

 Após, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 874897 Nr: 13345-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MOTA MIRANDA, ANA MARIA DAS NEVES 

SALUSTIANO, ANTONIA PINTO SIQUEIRA, CARLA APARECIDA AYRES, 

DELZA COSTA SANTANA GALANO, EDNA COSTA SANTANA MARQUES, 

MARIA JOSE VAZ RODRIGUES, EDIOMAR DALLANORA, EMIDIAN PEREIRA 

DA SILVA, ENIA SIQUEIRA DO BOMDESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 874897 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 976567 Nr: 12433-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANDERSON MARCELLO ZARK REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS 

- OAB:OAB/MT 18.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856643 Nr: 58934-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENIR FIDÉLIS DA SILVA, JOCIMAR BENEDITO DA 

SILVA XAVIER, VALDENIR GOMES ORMOND, MIGUEL APARECIDO 

GONÇALVES, SAMUEL LOPES, SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA, VALDIR 

DE CARVALHO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 856643 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824454 Nr: 30515-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO LUIS KAMCHEN, DAVID EWALD, ELYETH 

MIRIAM FERREIRA GARCIA, DIVA ROSA PARIS VIEIRA, EUNICE OLIVEIRA 

SILVA, FERNANDA GONÇALVES VALENTE, GENIVALDA BATISTA DE 

LIMA DOS SANTOS, GIVANILDO XAVIER DE LIMA, HELEN MARY RICIERI 

DAVI, IZOLDE BECKMANN VAZ DE MIRANDA, MARIA EMILIA CACEFO, 

MARIA DE LOURDES DOS ANJOS, MARIA ASSUNÇÃO GALVÃO MINEIRO, 

NEI RAMOS DE FARIA, NEIDE MARGARIDA SEOLIN DA SILVA, SOLANGE 

GARCIA DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 824454 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1035868 Nr: 39529-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL PANIAGUA RIASCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos nº 1035868 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 135/136v, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial (fls. 137/143).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.
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Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 882808 Nr: 18415-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA P. GIACOMINI SOUZA 

- OAB:17627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA- 

PROC MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 882808 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 793282 Nr: 47372-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO NUNES DA MATA-ME, TÚLIO NUNES DA 

MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OAB/MT 15714-O

 Fica o(a) Advogado(a) UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, OAB/MT 15.714, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 879538 Nr: 16524-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZARIO MARTINS ROSA, ELIANA BARBOSA DA 

SILVA, JEFERSON LUIZ MAGALHÃES DOS SANTOS, JOÃO BATISTA 

BARROS, JANETE BENTO DE ARRUDA, JOSE MARIO NUNES DE 

SIQUEIRA, RIVELINA CARLOS DA SILVA, MARIA LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:18516/mt, MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI 

BORRALHO - OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 879538 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850546 Nr: 53575-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ CHIMATTI PESENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Autos n.º 850546 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 845968 Nr: 49605-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ALVES DO CARMO JUNIOR, WALDOMIRO DE 

FRANCESCHI, WALDIR PEREIRA MATOS, SILVIO JOSÉ DA SILVA, 

VIRGILIO CELSO DE SENE, SIMONE DE CARVALHO, SIDNEY MARTINS, 

VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, VALDENIR ADILSON DA SILVA, 

UBIRAÇU DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 845968 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 306276 Nr: 15814-05.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ COUTINHO MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT, 

MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC.

 Autos n.º 306276 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 886635 Nr: 21001-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURICE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14.119/MT, RAFAELA GONÇALVES DE SOUZA - OAB:18.979/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17.040/OAB-MT

 Ante o teor da petição retro, impulsiono os autos para as patronas da 

autora no prazo de 05 (cinco) dias, promoveem o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 879104 Nr: 16225-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH BENEDITA DE MORAES, SONIA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos n.º 879104 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1170302 Nr: 40307-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA LTDA - 

COAUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA MAÇÔNICA PERSEVERANÇA, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 1170302 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório de fl. 112/112v6, defiro o pedido de citação por 

hora certa, condicionada a constatação pelo Sr. Meirinho, da presença 

dos requisitos necessários, devendo atentar-se para o disposto no artigo 

252 e ss., do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 417361 Nr: 4745-68.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA DE FRANÇA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º417361 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Ausentes questões preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

 Fixo como ponto controvertido da lide: A (in)existência de 

responsabilidade civil do Estado, em relação aos fatos descritos na peça 

isagógica.

 Defiro a prova oral requerida pela autora (fl. 103) e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17/10/2018, às 16:00 horas.

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, 

§4º, do CPC ), ratificarem as testemunhas já indicadas ou arrolarem as 

testemunhas que serão ouvidas em juízo.

 Consigne-se, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

CPC .

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 851056 Nr: 54048-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRBENE NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono estes autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1261080 Nr: 24744-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES NUNES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:20455/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1261080 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 857574 Nr: 59805-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÁLIA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 857574 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018633-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN (ADVOGADO(A))

BENEDITO REMEDIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro, Cuiabá-MT. comprovando 

nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004400-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FURQUIM DE GODOY (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000997-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

André Carvalho Rondon Badini (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Deste 

modo, INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002658-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KEIKO HATAKEYAMA (REQUERENTE)

SEDALI GUIMARAES FROSSARD (ADVOGADO(A))

RONALDO MOREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013686-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCO DALIA NETO (ADVOGADO(A))

BENJAMIM DE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009457-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. S. T. (AUTOR(A))

EDIVALDO FIGUEIREDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA SILVA OAB - 363.114.991-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019466-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REQUERIDO)

FEDERACAO DAS SANTAS CASAS, HOSPITAIS E ENTIDADES 

FILANTROPICAS PRESTADORAS DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO HOSPITAL DO CANCER DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010124-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR(A))

CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026110-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

ELZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113652 Nr: 3764-83.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACY NILSO 

ZANETTI, para devolução dos autos nº 3764-83.2003.811.0041, Protocolo 

113652, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48171 Nr: 2084-93.1985.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACY NILSO 

ZANETTI, para devolução dos autos nº 2084-93.1985.811.0041, Protocolo 

48171, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 152002 Nr: 5572-36.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR ESTEVÃO DE FIGUEIREDO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Conforme Legislação Processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos para

intimar o advogado do requerente, para que informe o endereço do Sr. 

Antonio Martinho de Amorim, afim de que se cumpra o despacho de 

fl.1974.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450902 Nr: 23370-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13.536/O, POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA - OAB:12899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, 

ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos em correição. Tratando-se de cumprimento de sentença transitada 

em julgado, a presente ação, doravante, tramitar-se-á como “cumprimento 

de sentença”, devendo a secretaria proceder às devidas anotações e 

retificações. Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos 
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valores indicados à fl. 204, acrescido de custas, se houver, na forma do 

artigo 523, do Código de Processo Civil. Não sendo efetuado o pagamento, 

fica desde já fixada a multa de 10% sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios de 10% sobre o montante a ser pago, 

expedindo-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 523, §

§1º e 2º, CPC). Expeça-se mandado. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015524-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015524-55.2016.8.11.0041 AUTOR(A): WAGNER DA SILVA CUNHA RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por WAGNER DA SILVA CUNHA contra 

o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença condenatória foi proferida nos 

seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para 

condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração 

da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins de 

elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença 

como determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar 

o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Dessa 

forma, intime-se o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos 

termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a 

parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504852-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

WILSON ALBUQUERQUE LOUZADA (AUTOR(A))

FERNANDO REIS PEREIRA DA MATA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504852-79.2015.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDO REIS PEREIRA DA 

MATA, WILSON ALBUQUERQUE LOUZADA, LUCINEIA BARBOSA DA 

SILVA RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de execução de sentença promovido por FERNANDO REIS 

PEREIRA DA MATA e outros contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença 

condenatória foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pelos Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) 

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o executado Município 

de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013747-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA (ADVOGADO(A))

LEDA MARCIA DOS SANTOS QUINTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1013747-35.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LEDA MARCIA DOS SANTOS 

QUINTINO RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de execução de sentença promovido por LEDA MARCIA DOS 

SANTOS QUINTINO contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença 

condenatória foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pelos Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) 

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o executado Município 

de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504382-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE MARIA MEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504382-48.2015.8.11.0041 AUTOR(A): GEANE MARIA MEIRA DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por GEANE MARIA DA SILVA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória foi proferida nos 

seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para 

condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins 

de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da 
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sentença como determinado em sentença, que para o presente caso, 

deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, 

CPC. Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029236-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX KUHN DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, também no prazo 

de 15 (quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022220-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023323-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO JOSE DA VEIGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Diante do Depósito Judicial promovido pelo Requerido Estado 

de Mato Grosso, revogo a decisão que determinou a realização do 

procedimento para pagamento pelo empenho realizado (ID. 15090440), 

mesmo porque houve o estorno do mesmo. Tendo em vista o levantamento 

do alvará, determino seja a empresa fornecedora intimada para fornecer 

IMEDIATAMENTE os materiais necessários para a realização da cirurgia do 

autor. Essa intimação pode ser produzida por qualquer meio, inclusive, se 

necessário, por Oficial Plantonista. Após, que a empresa fornecedora 

promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a devida prestação de contas 

perante o Juízo, apresentando a correspondente nota fiscal com a devida 

especificação, demonstrando de forma analítica o valor e os insumos 

fornecidos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016079-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

LUCENIL LEMES DE SOUZA (AUTOR(A))

GIZELDA MARIA DE CARVALHO LEITAO (AUTOR(A))

SILVINA TEREZA DO NASCIMENTO MAGALHAES (AUTOR(A))

SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA (AUTOR(A))

MARINES DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

SUELI ROSA BENICIO (AUTOR(A))

JOELTON CLEISON ARRUDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

ODNEY BENEDITO BARROS TAQUES (AUTOR(A))

IRACEMA DE OLIVEIRA MATSUOKA (AUTOR(A))

ADNEI DA SILVA SEIXAS (AUTOR(A))

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

DJAN JOSE CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

CLEIDIMAR NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DA 

CAPITAL JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos nº 1016079-72.2016.8.11.0041 Vistos, Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por IRACEMA DE OLIVEIRA MATSUOKA 

E OUTROS contra o MUNICIPIO DE CUIABÁ. A sentença condenatória foi 

proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, 

para condenar o Requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins de 

elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença 

como determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar 

o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto 

isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023854-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON OLIVEIRA CLEMENTINO (AUTOR(A))

JOACI MARIA DE ALMEIDA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE FERREIRA DUARTE (RÉU)

ESPÓLIO DE REINALDO PINTO DUARTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DOUGLAS PINTO DUARTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020782-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE JORGE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028851-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA 1ª TURMA DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ- SR. VITOR DE OLIVEIRA TAVARES (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Processo vindo do plantão com o pedido de liminar já analisado. 

A autoridade coatora já foi intimada da decisão e notificada para prestar 

informações (fl. 43 – ID 15146954). Diante disso, aguarde-se o decurso do 

prazo para informações. Sendo estas prestadas, ou não, colha-se o 

parecer do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 934151 Nr: 51501-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO 

GCAD/SIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, conforme art. 487, I, do CPC, cessando a eficácia da liminar 

concedida, nos termos do art. 309, III, do CPC. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 867516 Nr: 7571-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL & ALVES LTDA, EDMILSON SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ELISABETH ZAITUM 

CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para 

ratificar a liminar deferida nos autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas pelo TAD n. 

1105360-4.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 876063 Nr: 14122-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Diante desses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a parte 

autora e o ESTADO DE MATO GROSSO, no que concerne aos créditos 

tributários cobrados por intermédio dos DAR 999/04.916.624-34; 

999/04.891.261-80; 999/04.891.260-08; e 999/04.891.259-66, sendo 

vedada ao requerido a inclusão da requerente no CADIN e a negativa de 

expedição Certidão Negativa de Débito fiscal, referente aos valores 

expressos nos documentos de cobrança.Considerando que a parte autora 

decaiu de parte mínima do pedido, as custas processuais e os honorários 

advocatícios serão arcados pelo demandado.Deixo de condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO no pagamento das custas processuais, 

todavia, por força do art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/01.Condeno o 

requerido em honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito 

econômico obtido nesta ação (crédito tributário anulado no valor de R$ 

158.392,50), conforme art. 85, §3º, I, do CPC.Não havendo recurso 

voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito 

econômico líquido obtido não ultrapassar o montante de 500 (quinhentos) 

salários mínimos.Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865001 Nr: 5615-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEC T. I. LOGÍSTICA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MAURO BARRUECO - 

OAB:162604/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 (...) JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos apenas para anular 

parcialmente o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 819210-8 quanto 

ao ICMS ali lançado em desfavor do requerente; e, no que tange ao TAD n. 

819631-0 o ICMS lançado, em decorrência da nota fiscal n. 11238 emitida 

em favor de Divair Evangelista do Carmo ME. A tutela antecipada 

concedida nestes autos perde parcialmente sua eficácia por força do art. 

309, III do CPC, sendo mantidos seus efeitos de suspensão da exigibilidade 

em relação ao ICMS lançado no TAD 819210-8 e em relação ao ICMS 

lançado em decorrência da nota fiscal n. 11238, relacionada no TAD n. 

819631-0.Como a parte autora decaiu em pelo menos 60% de seu pedido, 

as custas processuais e honorários advocatícios serão rateados à razão 

de 60% para si e 40% para o ESTADO DE MATO GROSSO conforme 

prevê o art. 86 do CPC.O requerido fica isento do recolhimento de seu 

quinhão nas custas processuais, por força do disposto no art. 3º, da Lei 

Estadual n. 7.603/01.Considerando que o valor do débito fiscal que se 

pretendia anular é no patamar de R$ 14.704,50, bem como considerando 

que a parte autora foi vencedora em patamar aproximado a 40% desse 

montante, entendo que o valor dos honorários advocatícios deva ser 

fixada nos termos do §8º, do art. 85 do CPC, uma vez que o proveito 

econômico obtido seria irrisório em contraste com o trabalho desenvolvido 

pelos patronos das partes.Colaciono o dispositivo legal referido.Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor.(...)§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o 

proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o 

juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o 
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disposto nos incisos do § 2o.Assim, fixo os honorários advocatícios em 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 85, §2º, incisos I e IV, 

a serem rateados entre as partes, na proporção estipulada mais (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 312795 Nr: 18700-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LOPES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA 

- PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Cominatória de fazer com pedido de tutela de urgência 

que foi extinta nos termos do art. 485, III, CPC.

À fl. 285, a autora requereu o desarquivamento dos autos para dar 

prosseguimento ao feito e à fl. 286 requereu bloqueio judicial a fim de 

proceder à aquisição dos medicamentos, conforme sentença de fls. 

183/185.

É o que merecia relato.

Embora a decisão de fls. 200/200-v tenha extinguido o processo com base 

no art. 485, III, CPC, não era o caso de extinção, haja vista que o mérito já 

havia sido apreciado na sentença de fls. 183/185.

Dessa forma, torno sem efeito a decisão de fls. 200/200-v e acolho o 

pedido de desarquivamento dos autos conforme petitório de fl. 285.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para que tome ciência do 

desarquivamento e para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto a este, bem como quanto ao pedido de bloqueio judicial de valores.

 Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para apreciação do 

pedido de fls. 286/287-v.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 900834 Nr: 30478-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA FRAGA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante está tempestivo, 

que impulsiono esses autos para intimar a para parte embargada para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 948668 Nr: 59517-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504916-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELAIDE DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DA 

CAPITAL JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos nº 0504916-89.2015.8.11.0041 Vistos, Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por ZELAIDE DOS SANTOS LEITE 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória foi 

proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, 

para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins de 

elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença 

como determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar 

o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto 

isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009015-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

DENISE MONTEIRO MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração aviados por DENISE 

MONTEIRO MAGALHÃES, arguindo a existência dos requisitos 

ensejadores dos mesmos. Segundo o embargante, a decisão que indeferiu 

o pedido de tutela de urgência contém ponto de contradição que necessita 

ser sanado. Este Juízo reconheceu a prescrição da pretensão da autora e 

julgou extinto o processo. É o que tinha a relatar. Decido. Pois bem. Da 

leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da embargante é 

a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita 

dos embargos declaratórios. O advento do NCPC, embora tenha trazido 

algumas alterações no instituto dos embargos declaratórios, não alterou 

sua substância, permanecendo como seu objeto o esclarecimento de 

obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022). Logo, os aludidos 

embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera 

irresignação com o resultado do julgamento, fato processual que não se 

amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e 

seguintes, do NCPC. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, 

pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019024-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA SILVIA CASOTTI (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração aviados por IARA SILVA 

CASOTTI, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos mesmos. 

Segundo a embargante, a sentença que julgou improcedente a ação 

contém ponto de contradição que necessita ser sanado. Este Juízo 

reconheceu a prescrição da pretensão da autora e julgou extinto o 

processo. É o que tinha a relatar. Decido. Pois bem. Da leitura da peça dos 

embargos, verifica-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o 

mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos embargos 

declaratórios. O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas 

alterações no instituto dos embargos declaratórios, não alterou sua 

substância, permanecendo como seu objeto o esclarecimento de 

obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022). Logo, os aludidos 

embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera 

irresignação com o resultado do julgamento, fato processual que não se 

amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e 

seguintes, do NCPC. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, 

pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016063-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIUSEPPE ANTONIO BIANCO (IMPETRANTE)

AYSLAN CLAYTON MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

impetrado por GIUSEPPE ANTONIO BIANCO contra ato do PRESIDENTE DO 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. No caso concreto, o 

Impetrante pretende o reconhecimento e decretação da nulidade absoluta 

do Auto de Infração n°. 101.794/2006 e processo 290134/2006 ante a 

inexistência de relatório técnico, auto de inspeção ou outro documento 

equivalente. Compulsando os autos, fica evidente que a matéria aqui 

discutida tem natureza eminentemente ambiental, motivo pelo qual não é 

este juízo, o competente, para sua apreciação. Em se tratando de ação 

que tem por objeto questão envolvendo o meio ambiente, a competência 

para processamento e julgamento da lide é da Vara Especializada do Meio 

Ambiente, nos termos da Resolução n. 001/99 do Tribunal Pleno do TJMT, 

que assim determina em seu art. 3º: Art. 3º - Ao Juiz da Vara 

Especializada do Meio Ambiente, com competência territorial nas 

Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande compete na esfera cível, 

processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas 

em lei, e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Fundação Estadual do meio ambiente - FEMA, e na esfera criminal, 

processar e julgar todas as infrações penais relativas ao Meio Ambiente, 

inclusive as de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei 

federal nº 9.099/95. Decidindo questão similar, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela competência da 

Vara Especializada do Meio Ambiente, senão vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA E DROGARIA 

– EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. Se a matéria objeto do mandado de 

segurança envolve questão ambiental, a competência é da Vara 

Especializada do Meio Ambiente (TJMT, Resoluções n°s. 007/96, 001/99, 

007/99). (TJMT. Agravo de Instrumento nº 50259/2015. Rel. Des. Márcio 

Vidal. Data de julgamento: 18-08-2015). Diante de todo o exposto, 

DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada do Meio 

Ambiente da Comarca da Capital, porquanto a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do art. 87 e 93 do CPC. Promova-se o 

cancelamento da distribuição, com a consequente remessa dos autos ao 

juízo competente, não sem antes constar os nossos cumprimentos. 

Providencie-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029064-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos. Faculto a parte Requerente 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o 

valor da causa, atentando-se que o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao benefício econômico que o Requerente pretende auferir 

com a demanda que também deverá ser previamente calculada (simples 

cálculo). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028952-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA (ADVOGADO(A))

PEDRO JOSE THOMAZ DE AQUINO VILELA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Todavia, manuseando o presente processo não verifico 

qualquer documento acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores e Seguro Obrigatório do ano/2018. 

Desta maneira, faculto a parte Impetrante, emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, em consonância do artigo 321, caput, do CPC/2015, 

carreando os documentos que comprovam a efetiva quitação dos 

impostos, como os boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de 

lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 do referido códex. 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024427-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA (IMPETRANTE)

JOSE DE ALENCAR SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a carência de ação por ausência superveniente de 

interesse processual em relação ao pedido de licenciamento do veículo, 

bem como acolho a preliminar de carência de ação por inadequação da via 

eleita quanto ao pedido de anulação das multas. Com essas 

considerações e por tudo mais que consta nos autos, Julgo Parcialmente 

Procedente o presente writ, para tão somente consolidar os termos da 

decisão inaugural que concedeu a liminar, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023981-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LINA PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso - DETRAN/MT, Sr. Teodoro Moreira Lopes (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a carência de ação por ausência superveniente de 

interesse processual em relação ao pedido de licenciamento do veículo, 

bem como acolho a preliminar de carência de ação por inadequação da via 

eleita quanto ao pedido de anulação das multas. Com essas 

considerações e por tudo mais que consta nos autos, Julgo Parcialmente 

Procedente o presente writ, para tão somente consolidar os termos da 

decisão inaugural que concedeu a liminar, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011698-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA SANTANA NUNES RIBEIRO (IMPETRANTE)

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a carência de ação por ausência superveniente de 

interesse processual em relação ao pedido de licenciamento do veículo, 

bem como acolho a preliminar de carência de ação por inadequação da via 

eleita quanto ao pedido de anulação das multas. Com essas 

considerações e por tudo mais que consta nos autos, Julgo Parcialmente 

Procedente o presente writ, para tão somente consolidar os termos da 

decisão inaugural que concedeu a liminar, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006059-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021508-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO-MT SAÚDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se novamente a parte autora para que em 05 

(cinco) dias cumpra adequadamente a determinação contida no despacho 

referente ao Is. 13012113, visto que decorreu o prazo sem manifestação, 

sob pena de extinção. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004222-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

JUREMA LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se o Exequente para manifestação. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008396-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA (ADVOGADO(A))

GERVASIO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos e etc. Ante o teor das informações prestadas pela expert 

no laudo pericial (id. 12029061), manifeste o requerente, em 10 (dez) dias, 

se persiste o interesse no prosseguimento do feito. Após, conclusos. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015552-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se novamente a parte autora para que em 05 

(cinco) dias cumpra ADEQUADAMENTE a determinação contida no 
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despacho referente ao Id. 14723457, sob pena de extinção. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008887-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES RAMOS (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se NOVAMENTE a parte autora para que em 30 

(trinta) dias, cumpra adequadamente a determinação contida no despacho 

referente ao Id. 13759277, visto que a documentação solicitada não foi 

carreada aos autos, sob pena de extinção. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008960-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ILNA MAIA LEMES DA SILVA SGOBI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se NOVAMENTE a parte autora para que em 30 

(trinta) dias, cumpra adequadamente a determinação contida no despacho 

referente ao Id. 13759007, visto que a documentação solicitada não foi 

carreada aos autos, sob pena de extinção. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037693-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUSIA CALCADA NEVES (IMPETRANTE)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de Id. 12741152, 

determino a intimação da autora para se manifestar acerca do seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Consigno 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Após, conclusos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012842-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET ROSE CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. Intimem-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011603-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. F. N. D. S. (AUTOR(A))

EVELIZE BENEDITA FIGUEIREDO NEVES (AUTOR(A))

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027723-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERENTE)

TIAGO CONDE TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019187-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

ROBERTO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Posto isso e, levando em 

consideração, frise-se, os documentos comprobatórios constante nos 

autos que demonstram a real prestação de serviço médico hospitalar ao 

paciente e a recalcitrância do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cuiabá em honrar com o respectivo pagamento, DEFIRO o bloqueio judicial 

de numerário existente em conta única do ESTADO DO MATO GROSSO no 

valor total de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais, como forma de 

quitação do valor devido, decorrido do descumprimento do ente público em 

cumprir com suas obrigações, a ser transferido, para a conta de 

titularidade da empresa CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA, 

Banco do Brasil, Agência nº 2363-9, Conta Corrente nº 46011-7, CNPJ nº 
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26.795.401/0001-79, em consonância com o parecer do Ministério Público. 

Concomitantemente, após certificado pela Secretaria Unificada há 

existência de valores vinculados a este processo, no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), AUTORIZO, desde já, a imediata expedição do alvará 

judicial para levantamento da quantia total dos valor vinculado ao feito em 

favor da prestadora de serviço - CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS 

LTDA. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os 

termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda 

o rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. O PRESTADOR 

DE SERVIÇO não necessitará apresentar prestação de contas dos valores 

recibos, pois já se encontram nos autos as competentes notas ficais. Na 

sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4º do 

artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ. Expeça-se o necessário. 

Intime-se e cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028609-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS TRANSPORTES EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO DA 

SEFAZ (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028609-40.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MEDEIROS TRANSPORTES 

EIRELI - EPP IMPETRADO: GERENCIA DE CADASTRO E DOMICILIO 

TRIBUTARIO ELETRONICO DA SEFAZ, SECRETARIO ADJUNTO DE 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Analisando os presentes autos, pude constatar que 

o presente mandado de segurança é idêntico ao de número 

1027527-71.2018.811.0041, impetrado perante este juízo em 21/08/2018, 

no qual foi prolatada sentença liminar reconhecendo a decadência do 

direito à impetração do mandado de segurança, culminando com a 

posterior ciência da impetrante aos termos da decisão e o arquivamento 

dos autos, ante a renúncia expressa ao prazo recursal. Isto posto, 

determino à impetrante, sob as penas da lei, que, em 5 dias, justifique as 

razões do ajuizamento de nova ação idêntica à anterior. Intime-se. Cuiabá, 

5 de setembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024042-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. COMBUSTIVEIS LTDA (IMPETRANTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029244-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto (ADVOGADO(A))

THAIS TELES PINHEIRO (AUTOR(A))

LAURA CYNTHIA FIGUEIREDO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos 

autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029305-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE MORENO SILVA (AUTOR(A))

DEYNER SIMOES DA SILVA (AUTOR(A))

LEANDRO DE MATTOS SILVA (AUTOR(A))

SERGIO MANHONI JUNIOR (AUTOR(A))

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI (ADVOGADO(A))

RAFAEL FREITAS BRAGA (AUTOR(A))

MARCIO DA SILVA MACIEL (AUTOR(A))

EDILSON LAZARO GOMES JUNIOR (AUTOR(A))

SILAS COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA (AUTOR(A))

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR(A))

ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO (AUTOR(A))

DIEGO CURVO DE MORAES (AUTOR(A))

MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO (AUTOR(A))

RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA (AUTOR(A))

ODEZIO BORGE CARVALHO (AUTOR(A))

VAGNER ALMEIDA ASSONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. 1 - Faculto o prazo de 15 dias para a emenda da inicial, 

tanto para incluir no polo passivo o Estado de Mato Grosso, posto que o 

Comandante - pessoa física, não detém personalidade jurídica para figurar 

na lide, quanto para corrigir o valor dado a causa, cumprindo os termos do 

artigo 292, do CPC, alertando desde já que o valor irrisório de R$ 1000,00 

lançado a esmo pelos autores, não corresponde ao proveito economico 

em discussão, por eles perseguido por meio do processo judicial. 2- Da 

mesma forma, devem os autores comprovar adequadamente o estado de 

miserabilidade invocado para não recolher as custas processuais, posto 

que estas serão divididas entre todos e podem ser parceladas em até 6 

vezes. 3 - Fica portanto intimados para sanar a falha processual no prazo 

indicado, sob pena de cancelamento da distribuição. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016678-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR(A))

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004588-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

HILDETE GARCIA LOBATO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007017-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

GILDA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 836492 Nr: 41473-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCÍLIO LOPES CANÇADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS 

CARVALHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Certifico que não há nos autos procuração ad judicia outorgando poderes 

ao advogado Rafael Arruda Vilela Garcia para representar o autor.

Assim, intimo referido patrono para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos 

o instrumento procuratório, eis que essencial para acompanhar o ofício de 

RPV a ser expedido para pagamento dos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 832101 Nr: 37709-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante está tempestivo, 

que impulsiono esses autos para intimar a para parte embargada para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851630 Nr: 54559-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SALES GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

No caso concreto, encontram-se presentes todos os elementos 

necessários para a apuração do quantum debeatur mediante simples 

cálculo aritmético, sendo dispensável a adoção do procedimento de 

liquidação de sentença.

Isto posto, determino ao Exequente que, no prazo de 10 dias, colacione 

aos autos a planilha atualizada dos valores que entende devidos.

Após, manifeste-se o devedor.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 793575 Nr: 47707-38.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZINEI DA SILVA POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC.

 Ação Obrigação de Fazer n.º 47707-38.2012.811.0041 - Cód. 793575

Requerente: Suzinei da Silva Pompeu.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos, etc.

Em virtude do falecimento da parte requerente que deixou de apresentar a 

competente prestação de contas, no valor de R$ 37.756,40 (trinta e sete 

mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) que lhe foi 

confiado para aquisição do medicamento SUNITINIDE 50mg, aliada a 

diligência infrutífera realizada pelo Oficial de Justiça, consoante certidão 

fls. 65, no endereço informado pela Defensoria Pública Estadual, 

determino:

1 – Oficie-se o setor responsável da empresa ENERGISA, para os 

informes acerca da existência de endereço atualizado constante em conta 

de luz recentemente expedida em nome da Requerente Sra. Suzinei da 

Silva Pompeu da Silva ou de sua filha representante Sra. Kamila Pompeu 

da Silva.

2- Concomitantemente, oficie-se o e.Tribunal Regional Eleitoral na pessoa 

do douto Presidente, solicitando informações com a maior brevidade 

possível do endereço atualizado da Sra. Kamila Pompeu da Silva filha de 

Suzinei da Silva Pompeu (falecida) inscrita no CPF nº 340.413.971-20 e RG 

nº 0452426-8 – SSP/MT, para fins de localização da mesma para posterior 

intimação judicial.

 3- Com as informações supra requisitadas, façam-me os autos 

incontinenti conclusos para nova deliberação.

 Às providências.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 798162 Nr: 4551-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON RAMOS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112/MT

 Vistos e etc.

REGISTRE-SE E AUTUE-SE COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intime-se o ente público executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 

9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Após, voltem-me os autos concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 837305 Nr: 42138-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Vistos.

Sobre a petição e documentos de fls. 320/333, manifeste-se o Autor, em 5 

(cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 359989 Nr: 30194-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:8209-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Inicialmente, retifique-se na Secretaria Unificada da Fazenda Pública e 

anote-se na capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase 

de Execução de Sentença, nos termos do artigo 706 c/c, 1.028, §4º da 

CNGC/MT.

 Em atenção a petição de fls.262/263 formulado pelo Requente, 

manifeste-se a parte adversa.

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 308174 Nr: 17036-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ALVES DE SOUZA - 

OAB:, SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS - OAB:PROCURADOR

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 17036-08.2007.811.0041 – Cód. 308174

Exequente: Terezinha Alves da Silva Andrade.

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por TEREZINHA ALVES DA 

SILVA ANDRADE em desfavor de INSS, consistente no recebimento de 

valores referente ao credito principal e aos honorários advocatícios.

O exequente apresentou sua planilha de cálculo que perfaz a quantia de 

R$ 146.721,52 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais 

e cinquenta e dois centavos) ao valor atrasado do benefício e a quantia de 

R$ 2.560,13 (dois mil, quinhentos e sessenta reais e treze centavos) a 

título verbas sucumbências.

Devidamente intimado para opor-se dos cálculos apresentados pelo 

exequente, o INSS através de seu representante legal concordou “in 

totum” com os cálculos apresentados.

Tendo em vista a concordância dos valores, o causídico exequente requer 

o pagamento dos crédito devido.

 É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Isto posto e, diante da concordância entre os litigantes, HOMOLOGO os 

valores apresentados para que operem seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

expeça-se ofício requisitório, (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no valor atinente a condenação 

principal.

 No tocante aos honorários advocatícios, determino a expedição de 

requisição do pagamento de pequeno valor (RPV), no valor 

supramencionado.

 Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento dos requisitórios de valores.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 899805 Nr: 29690-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA LOPES DE SOUSA - 

OAB:MAT. 1706926

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento do 

auxílio doença acidentário em favor do autor, a partir do dia seguinte do 

indeferimento do requerimento do benefício previdenciário (23/04/2013 – 

fls. 43) até a conclusão do processo de reabilitação profissional de que 

trata o artigo 62, parágrafo único da Lei n.º 8.213/91, devendo as 

eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros 

moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da 

caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e 

correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a 

data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.Sem 

custas.Considerando a procedência do pedido de concessão de auxílio 

doença acidentário, condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário, por 

força da Súmula n.º 490 do STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.Cuiabá-MT, 4 de setembro de 2018PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1036914 Nr: 40025-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESSER MARIO SÁ GALLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE DE 

GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

MT, GERENTE DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY DO 

AMARAL - OAB:PROC.

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual, julgando extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 4 de 
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setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 948856 Nr: 59556-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFANIA MIRANDA FARIA AZEVEDO, LYGIA 

CRISTINA MENEZES DE LIMA, ANA APARECIDA MORAIS DE OLIVEIRA, 

KLEBER MAGALHÃES FERREIRA, ALUIZIO DALLA VECHIA BARROS, 

MIGUEL RODRIGUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT- 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO, SINTESMAT 

SINDICATO DOS TECNICOS DA EDUC. SUP. DA UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:5219/MT, JOSE DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

12.985

 Certifico que decorreu o prazo para o Estado de Mato Grosso apresentar 

contestação. Que em determinação ao despacho de fl.180, impulsiono os 

autos intimando a parte requerente para impugnar as contestações 

apresentadas pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e 

pelo Sindicato dos Técnicos da Educação Superior da UNEMAT, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 879101 Nr: 16222-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH BENEDITA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - PROC. MUNICIPIO - OAB:7892

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1037172 Nr: 40154-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GASPAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE, ALLISON AKERLEY 

DA SILVA - OAB:8.930

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1061036 Nr: 51441-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1058881 Nr: 50435-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUPIRA CRUZ DE ALMEIDA, BERNARDINO LEÔNCIO DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES 

ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1045424 Nr: 44076-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENILDE ALMEIDA OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859546 Nr: 1375-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 995251 Nr: 21154-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS, ARLETE 

FERREIRA DA SILVA MORAES, LUCILENE FRANÇA FORTES, ANTONIO 

FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS HELENA DE JESUS 

ALCOFORADO - OAB:18.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 842902 Nr: 46847-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LEANDRO, CLAUDIA CRISTINA ZUANAZZI, 

CLEUDES TEREZINHA FIORI MAIER, TERESINHA PARIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:, MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851485 Nr: 54427-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 823232 Nr: 29343-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYELLMA CRISTINA DA SILVA DE FIGUEIREDO, 

CELSO CESAR SILVA, HERMANN LEITE DE ALMEIDA, MILTON DE 

ALMEIDA FILHO, WILSON CAMPOS MARTINS, MILTON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 879772 Nr: 16587-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 “Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao 

pagamento de R$ 120.278,34 (cento e vinte mil duzentos e setenta e oito 

reais e trinta e quatro centavos) a título de licença-prêmio, terço 

constitucional de férias e férias não gozadas referentes aos períodos 

aquisitivos indicados no bojo desta decisão, valor este que deverá ser 

acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo 

IPCA-E a partir da citação.Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

condenação.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.”No mais, 

mantenho incólume os demais termos da sentença, por seus próprios 

fundamentos.Intime-se.Após, certifique-se o decurso do prazo para 

eventual recurso.Cuiabá, 3 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 762291 Nr: 14810-54.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MIGUEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIONE MENDES DE PINHO - 

OAB:13267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao 

pagamento de licença-prêmio referente aos períodos de 1990/1995 e 

1995/2000, terço constitucional de férias e férias não gozadas referentes 

aos períodos aquisitivos 2005/2006, conforme indicado na inicial, valores 
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que deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como 

acrescidos de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo 

IPCA-E a partir da citação.Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado em 

liquidação de sentença.Decisão sujeita ao reexame necessário por força 

do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 4 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020192-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020192-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS 

EIRELI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 - Certifique-se 

acerca do efetivo recolhimento das custas processuais por parte da 

Requerente, visto que o comprovante de agendamento apresentado por 

esta é insuficiente para comprovar a quitação do valor devido. 2 - 

Compulsando os autos, foi possível verificar que a decisão proferida no 

Mandado de Segurança 10783-28.2012.811.0041 diz respeito única e 

exclusivamente à matriz da empresa, com sede no Município de Itiquira, em 

nada influenciando no objeto da presente ação, proposta pela filial com 

sede no Município de Canarana. 3 - Por esse motivo, acolho a denúncia de 

descumprimento e determino a intimação do Requerido para que, em 48 

horas, comprove nos autos o efetivo cumprimento da tutela de urgência 

deferida nestes autos, justificando o ocorrido, sob as penas da lei. 4 - 

Intimem-se, inclusive por intermédio de oficial de justiça plantonista, se 

necessário for. CUIABÁ, 5 de setembro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz(a) de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029086-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DA SILVA (IMPETRANTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1029086-63.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por MARCIO LUIZ DA SILVA com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo CHEVROLET CLASSIC LS, ano/modelo 

2011/2012, placa NTZ - 0954 de Cuiabá/MT, cor BEGE, sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o 

relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo CHEVROLET CLASSIC LS, 

ano/modelo 2011/2012, placa NTZ - 0954 de Cuiabá/MT, cor BEGE, seja 

licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no banco 

de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo 

que não há demonstração de que houve a notificação regular do 

Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 14714881), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo CHEVROLET CLASSIC LS, 

ano/modelo 2011/2012, placa NTZ - 0954 de Cuiabá/MT, cor BEGE, sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1028798-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PASSOS DIAS (REQUERENTE)

HEDEVAN COELHO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028798-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Autora não acostou qualquer documento que 

comprove o seu direito junto à inicial, indispensáveis à propositura da 

ação, descumprindo, assim, o art. 320 do CPC/2015. Assim, oportunizo ao 

Requerente que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os 

documentos necessários que corroborem com o seu pleito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do 

CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 05 de 

setembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028924-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GONCALVES TRINDADE - ME (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1028924-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Autora não acostou qualquer documento que 

comprove o seu direito junto à inicial, indispensáveis à propositura da 

ação, descumprindo, assim, o art. 320 do CPC/2015 e art. 6º da Lei n 

12.016/09. Assim, oportunizo ao Impetrante que traga aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, todos os documentos necessários que corroborem 

com o seu pleito, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027368-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRAS ASR EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 833224 Nr: 38694-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VILELA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

ATENA RH SOLUÇÕES EM RECURSOSOS HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA GONCALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 833224

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Retifico, em parte, o despacho de fl. 197, vez que o Estado já contestou a 

ação, após determinação de citação, em que pese tenha constado 

“intimação” no mandado.

Por outro lado, a empresa Atena RH ainda não foi devidamente citada, pois 

ofertou contestação antes mesmo da determinação de citação.

Assim sendo, para se evitar eventual alegação de nulidade, determino a 

citação da empresa Atena RH, que poderá, caso queira, ratificar as 

razões anteriormente expostas na contestação de fls. 117/130.

Intime-se.

 Cumpra-se, pelo OFICIAL DE PLANTÃO, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 855328 Nr: 57790-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIL LUIZA MOREIRA, ALENIL TEREZINHA DE 

MORAES, ANA MARIA DO CARMO CAPOROSSI, ALIPIO RICARDO, 

CREUSA DA COSTA SOUZA, ANA MARIA CAMPOS DE SOUZA, ELKA 

CARDOSO DE OLIVEIRA, DEOLINDA CELINA FERNANDES DE 

ALENCASTRO, ELZA HELENA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, DORALICE 

TOCANTINS RIBEIRO, HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, FRANCISCA 

HENRIQUE BORGES, JOSINETE BORGES SOLANO, GEIZELA CRISTINA DA 

COSTA E SILVA, PEDRO SANTANA DE BARROS, MARCILIA OTACIO, 

MARIA PEREIRA DA SILVA, URSULINA CELINA DOS SANTOS BEZERRA, 

LENIR PRADO DE CAMPOS, LEONIDAS NOGUEIRA DA COSTA, MARIA 

GARCIA VILLACA, MARIA HELENA DEL BARCO PLETITSCH, NEIDE 

ARRUDA FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - 

OAB:1505/MT, TARCISIO DA SILVA FELIX - OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

CÓDIGO: 855328

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença contra o Estado de Mato 

Grosso.

Tendo em vista que a sentença possui parte ilíquida, e o acórdão do E. 

TJMT determinou que se fizesse liquidação por arbitramento (art. 509, I do 

CPC), DETERMINO que se translade a petição de fls. 412/1258 formando 

autos apartados, deixando, contudo, uma cópia neste processo de origem.

Ainda, DETERMINO a intimação do requerido para se manifestar sobre 

petição de fls. 412/1258, e, querendo, apresentar contestação em 30 

(trinta) dias, nos termos dos artigos 510 e 511 do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 331885 Nr: 2845-21.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINA JUSTINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCESSO Nº: 28451.2018.811.0041

CÓDIGO Nº: 331885

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de bloqueio decorrente do não pagamento da RPV 

expedida.

Após a expedição da RPV, os autos foram encaminhados em carga para a 

PGM a fim de intima-la para pagar a requisição, contudo, o Ente Público 

deixou decorrer o prazo legal sem a devida quitação.

O Ente Público atravessou petição, informando que foi enviado ofício para 

o Departamento responsável pelos pagamentos de RPV, entretanto não 

comprovou efetivamente o pagamento.

Diante disso, e na esteira do que dispõe o Código de Processo Civil, defiro 

o bloqueio online do valor constante na RPV, que deverá ser atualizado 

pelo setor competente no E. TJMT (DAP) conforme preconizado pelo art. 

5º § 6° do Provimento 11/2017.

Após a atualização, cls. para bloqueio.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1040659 Nr: 41904-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILDES FREITAS DE ALMEIDA, JOANICE FERREIRA 

DE MIRANDA SANTOS, EUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA, SATIRO JESUS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NOVAES SANTOS - 

OAB:17644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029222-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1029222-60.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

promovida por E.D.B.S., neste ato representado por sua genitora, a Sr.ª 

Ana Lucia Santos Da Silva, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela 

provisória de urgência para o fim de ser determinado ao Requerido que 

cumpra com sua obrigação político-constitucional de viabilizar 

imediatamente o tratamento adequado do “quadro de escoliose 

dextroconvexa em transição T7-T8 com retificação da cifose dorsal”, nos 

termos da prescrição de médico especialista. Pugna pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, 

verifica-se que com a distribuição de competências vigente no âmbito do 

Poder Judiciário Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda 

Pública “Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá “Processar 

e julgar as pretensões prevista no art. 98, I a VII e Parágrafo único, alíneas 

a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 - nos casos previstos no 

art. 98, I a III do mesmo diploma legal”. Cumpre destacar que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente estabelece que o Juízo competente para 

processar ação que tenha por objeto a proteção de interesses individuais 

homogêneo de crianças e adolescente à saúde, é do Juizado da Infância e 

Juventude, senão vejamos: “Art. 148. A Justiça da Infância e da 

Juventude é competente para: (...). IV - conhecer de ações civis fundadas 

em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente, observado o disposto no art. 209; (...).” “Art.208. Regem-se 

pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos 

direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – de acesso às ações e serviços 

de saúde; No mesmo sentido, o art. 209 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente dispõe: “Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão 

propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou 

omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, 

ressalvadas a Desta feita, em se tratando de ação que tem por objeto a 

prestação de tratamento de saúde, compete à 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente 

feito, posto que em razão do princípio da especialidade o referido Juízo 

detém a competência absoluta. A propósito, esse é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte 

julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

- MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 

148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações 

que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da 

especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A 

pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, 

c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao 

adolescente. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (grifo 

nosso). Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência 

absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do 

Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência 

absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se 

sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em 

qualquer tempo e grau de jurisdição. Dessa maneira, diante de todo o 

exposto e considerando a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 

43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência. 

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027768-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1027768-45.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pela SUPERINTENDÊNCIA 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MT, objeto do processo 

administrativo nº. 0214-009.988-7, suspendendo o protesto e a inscrição 
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da multa em dívida ativa e no cadastro negativo dos fornecedores do 

PROCON por este débito. Aduz, em apertada síntese, que o PROCON/MT, 

através do processo administrativo acima mencionado, aplicou diversa 

multa administrativa, totalizando o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais), sob o fundamento de que infringiu diversos ditames 

presentes na legislação consumerista. Sustenta que atuou em estrita 

observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo 

nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando ser ilegal e 

arbitrária a decisão proferida na seara administrativa, sendo de rigor a sua 

anulação e, via de consequência, das penalidades injustamente aplicadas. 

Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade das multas aplicadas; 

invoca o princípio da proporcionalidade; objeta sobre o desvio de 

finalidade das multas. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor 

de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pelo 

PROCON Municipal, objeto dos processos administrativos alhures 

mencionados, suspendendo o protesto e a inscrição da multa em dívida 

ativa e no cadastro negativo dos fornecedores do PROCON por este 

débito. O cerne da questão posta em litígio é conferir se a aplicação de 

multas pelo PROCON contra a empresa-Requerente possui amparo legal 

ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua competência 

fiscalizatória. Pois bem. Em que pese louvável a argumentação despendida 

pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece acolhimento, 

isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos pressupostos 

indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não está presente, 

qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, à luz do 

princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput” da CF/88), a Administração 

Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos 

deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, 

em análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, 

notadamente pelos diversos processos administrativos em face da 

Requerente (ID nº 12929299 e seguintes), verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON, ao aplicar as multas administrativas objeto da 

presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, 

considerando que referidas multas têm força coercitiva, os valores 

arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor das multas administrativas sejam consideradas 

excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos parâmetros legais, não 

restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a 

falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. 

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta 

foi determinada por meio de processo administrativo em estrita 

observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos 

por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se 

denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões 

administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos 

aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões 

encontram-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante 

previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 

9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária 

encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir 

tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a 

Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à 

Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Municipal, inclusive se 

utilizando de recurso à segunda instância administrativa. Com efeito, não 

houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no 

processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, 

razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da 

Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos 

atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de 

caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói 

a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse sentido dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 

do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 
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PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 04 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011076-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

laura Cristina Souza Madureiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1011076-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por ELENIR PEREIRA DA 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Aduz, em síntese, foi contratada para laborar na função de 

Camareira com admissão em 18/09/2013 na empresa Deville Hotéis e 

Turismo Ltda. e que ocorreu um acidente de trabalho sofrendo transtorno 

do menisco (Cid 10 – M23.3) Informa ainda, que em decorrência do 

acidente foi afastada do labor e ao retornar pediu desvio de função, e, 

ainda assim, não houve condições físicas de realizar suas tarefas 

laborais. Agendou pericia por incapacidade em 28/07/2017, onde restou 

indeferido por “não constatação de incapacidade laborativa” Entretanto, 

relata que a patologia a torna incapaz, temporariamente, de exercício de 

toda e qualquer atividade laborativa que lhe garanta mínimas condições do 

seu próprio sustento, razão pela qual requer o restabelecimento do auxilio 

doença. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu 

a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 12914072 e seguintes) que 

a Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. Pois bem. 

Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de 

benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que a Autora necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram presentes, cujas 

incapacitantes influenciam sobremaneira na realização dos atos cotidianos 

indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos receituários médicos 

acostados aos autos, (ID: 12914072), comprovando a incapacidade 

laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o 

(a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Nessa toada, 

não cessará o benefício até que seja dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez. Assim, 

apesar de a norma previdenciária determinar a impossibilidade de 

interromper o benefício enquanto o (a) segurado (a)/licenciado (a) não for 

dado como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez, o INSS, contrariando a prova pericial, 

levando em conta o sistema de famigerada “alta programada”, 

simplesmente cessou o pagamento do auxílio-doença, obrigando o 

Requerente a retornar as suas ocupações para as quais não havia se 

reabilitado. A propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de 

Justiça assim tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade do demandante, tornando-se verossímeis suas 

alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, ressai que a 

continuidade no exercício de função laborativa, evoluirá negativamente no 

seu quadro clínico, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua 

saúde, não se olvidando, ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que restabeleça o benefício 

de auxílio-doença acidentário a Requerente ELENIR PEREIRA DA SILVA, 

devendo este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o 

trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir 

desta decisão, até o julgamento final do presente feito. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que 

cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao 

mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027334-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

DISVECO LTDA (AUTOR(A))

DISVECO LTDA (AUTOR(A))

DISVECO LTDA (AUTOR(A))

DISVECO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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AÇÃO DECLARATÓRIA N. 1027334-56.2018.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória proposta por DISVECO LTDA., devidamente 

qualificada nos autos em epígrafe, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a concessão da tutela de urgência a fim de 

possibilitar o creditamento do ICMS Diferencial de Alíquota, no tocante aos 

bens e serviços destinados ao seu uso, consumo ou ao ativo permanente, 

tidos como insumo, consoante preconizam os arts. 19 e 20 da Lei Kandir e 

art. 106, III do RICMS/MT. A autora conta que é pessoa jurídica de direito 

privado, e tem como objeto social o comércio a varejo de automóveis, 

camionetas e utilitários, CNAE 4511- 1/01, e atividades secundárias 

CNAEs 45200/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de 

veículos automotores; 45200/07 - Serviços de instalação, manutenção e 

reparação de acessórios para veículos automotores; 45307/03 - Comércio 

a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 

47814/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 

77110/00 - Locação de automóveis sem condutor, estando, portanto, 

sujeita ao recolhimento do ICMS. Afirma que o Fisco Estadual está 

tributando a Requerente quanto ao ICMS sobre a aquisição de insumos, e 

exigindo de ofício o valor correspondente ao diferencial de alíquota do 

ICMS. Assevera que o Requerido, ao tributar os insumos essenciais para 

o desenvolvimento da atividade comercial da Requerente, incorre em 

ofensa aos arts. 19 e 20 da Lei Kandir. Instruiu a inicial com documentos. 

Em síntese, é o que merece registro. Fundamento e decido. In casu, 

verifico que não se aplica a conciliação e a mediação, previstas no art. 

334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na prática de tais atos. Para a concessão da tutela de 

urgência se faz necessário comprovar a evidência da probabilidade do 

direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). A controvérsia a ser analisada na presente ação 

consiste em verificar se a demandante tem direito ao creditamento do ICMS 

Diferencial de Alíquota, no tocante aos bens e serviços destinados ao 

uso, consumo ou ao ativo permanente da empresa, tidos como insumos. 

No caso vertente, analisando sumariamente os fundamentos fáticos e os 

documentos que acompanham a inicial, entendo como demonstrada a boa 

aparência do direito e a razoabilidade da pretensão a uma medida de 

urgência. Da cópia do contrato social acostado aos autos, observa-se que 

a Requerente comercializa veículos novos e usados, peças, acessórios, 

pneumáticos, derivados do petróleo, realiza serviços de manutenção e 

reparação mecânica, funilaria, pintura, lavagem, polimento, etc., e ainda 

funciona como depósito de mercadoria para terceiros (ID. 14855271), 

estando, pois, sujeito ao recolhimento do ICMS. Ocorre que a empresa 

alega que está incidindo diferencial de alíquota de ICMS sobre bens de uso 

e consumo, e ativo fixo, sem direito à compensação do crédito, em ofensa 

aos arts. 19 e 20 da Lei Kandir, daí porque pugna pelo creditamento. Numa 

análise primária do caso, entendo que a autora faz jus ao creditamento do 

ICMS pago anteriormente, no tocante aos insumos que sejam integralmente 

consumidos no processo, seja de polimento, seja de lavagem, ou qualquer 

outro dentro de sua área de atuação. A respeito disso, o Supremo Tribunal 

Federal já decidiu que “o contribuinte do ICMS que adquire bens com a 

finalidade de integrar o ativo fixo da empresa é considerado destinatário 

final da mercadoria” (RE 349.543-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira 

Turma, DJe de 21/11/2008), igualmente, nos casos de aquisição de 

materiais de uso e consumo para o dia a dia da empresa ( insumos ). 

Nesse sentido, já decidiu o E. TJMT, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS – EMPRESA DO 

RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 

INTERESTADUAL – NÃO INCIDÊNCIA – SÚMULA 432 DO STJ – FUPIS – 

ADESÃO FACULTATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- As empresas de construção civil não são contribuintes do 

diferencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário quando adquirem 

mercadorias e utilizam-nas como insumos em suas obras. 2- É pacífico o 

entendimento nas Câmaras de Direito Público deste Sodalício de que as 

mercadorias adquiridas por empresas do ramo da construção civil, em 

outros Estados, para serem aplicadas nas suas atividades, não se 

sujeitam ao recolhimento do ICMS, nem mesmo à diferença da alíquota 

interestadual. (Apelação / Remessa Necessária 7310/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 

17/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE 

ICMS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - 

RECONHECIMENTO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA - OFENSA A 

COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA 

DOCUMENTAÇÃO PARA POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO – INCUMBÊNCIA 

ADSTRITA À SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL - NECESSIDADE DE 

VERIFICAR OS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DAS 

NOTAS FISCAIS - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SE O CRÉDITO É DEVIDO 

OU NÃO – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DEVIDO POR QUEM É 

CONTRIBUINTE DO ICMS, AINDA QUE SEJA O DESTINATÁRIO FINAL (ART. 

155, §2º, VII E VIII, DA CF) - INSTRUMENTOS PRENUNCIADOS EM LEI QUE 

NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, O CARÁTER PROTELATÓRIO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA FIXADA PELO JUÍZO A QUO - 

AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora o autor tenha 

obtido, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito 

de transferir seus créditos tributários relativos e originários de insumos 

agrícolas aos adquirentes dos produtos da atividade rural, restou 

assegurado à Secretaria de Fazenda Estadual e seus agentes, a 

verificação da legitimidade da documentação para posterior homologação. 

Diante da impossibilidade de aferir se as operações abrangidas pelas 

notas fiscais relacionadas no Relatório referem-se à aquisições de 

insumos agrícolas, a fim de permitir o aproveitamento do ICMS pago, 

prevalece a presunção de veracidade do auto de infração. O Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que “o contribuinte do ICMS que adquire bens 

com a finalidade de integrar o ativo fixo da empresa é considerado 

destinatário final da mercadoria, mesmo antes da edição da Lei 

Complementar 87/1996.” (RE 349.543-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

Primeira Turma, DJe de 21/11/2008).O fato de o embargante se servir de 

todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não configura por 

si só o caráter protelatório, imprescindível para imposição da multa 

correspondente (EDcl no AgInt na Rcl n. 19243/SP, DJ 21-12-2017). (Ap 

68322/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 

12/07/2018). Assim sendo, impõe-se, pois, o deferimento da tutela de 

urgência pleiteada. ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para autorizar o creditamento 

do ICMS Diferencial de Alíquota, no tocante aos bens e serviços 

destinados ao seu uso, consumo ou ao ativo permanente, tidos como 

insumo. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027368-31.2018.8.11.0041
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SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 
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GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):
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MANDADO DE SEGURANÇA N. 1027368-31.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por COMERCIO 

DE MADEIRAS ASR EIRELI, devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, contra ato tido por coator do SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

RECEITA PÚBLICA e do GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, ambos ligados à SEFAZ/MT, objetivando seja 

concedida a liminar para impedir a cobrança de ICMS Estimativa 

Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que a Impetrante 

seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 

132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 

144/2006, até final decisão de mérito. A autora conta que é pessoa jurídica 

de direito privado, C.N.A.E Principal 46.71-1/00 – comércio atacadista de 

madeira e produtos derivados, e C.N.A.E.s Secundárias 47.44-0/02 – 

comércio varejista de madeira e artefatos e 16.10-2/02 – serrarias sem 

desdobramento de madeira, estando sujeita ao recolhimento de ICMS. 
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Alega que está sendo obrigada a recolher ICMS por meio do Regime de 

Estimativa Simplificado (CARGA MÉDIA), previsto no art. 157 e seguintes 

do RICMS/MT, que aduz ser ilegal. Instruiu a inicial com documentos 

(alteração contratual, procuração e cadastro de contribuintes). Em 

síntese, é o que merece registro. Fundamento. Decido. À vista da 

legislação que disciplina o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença 

dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam 

relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. No caso vertente, analisando sumariamente os fatos e os 

documentos que acompanham a inicial, entendo como demonstrada a 

fumaça do direito e a urgência do pedido. O Estado de Mato Grosso editou 

o Decreto nº 2.734/2010 – introduzindo o Regime de Estimativa por 

Operação –, visando adequar o Regulamento do ICMS, impondo obrigação 

de em única exigência tributária, de ofício, o montante apurado a título de 

antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título 

de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou 

consumo. Todavia, nota-se que, em relação à instituição do regime de 

cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar n° 87/96 impõe ao 

legislador estadual a observância de regras específicas, quais sejam, 

porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; 

periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por 

estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de 

impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que 

assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei Complementar n° 

87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que 

sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do 

estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua 

contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar n° 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICM/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na LC n° 87/96, bem ainda havendo 

alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética 

em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato 

gerador. Por fim, embora a autorização legal para que a cobrança por 

regime de estimativa seja regulada por normas complementares, é certo 

que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita 

legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem 

ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese 

dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado foi 

fixada por norma infra legal, qual seja, o Decreto nº 2.734/2010. E neste 

espeque, ao estipular, no §2º do art. 87-J-1, que a redução da base de 

cálculo “não será inferior à maior proporção verificada pelo contraste 

entre esta e a soma da base de cálculo e soma do valor total da coleção 

de documentos fiscais de entrada encontrados nos bancos de dados 

fazendários para os doze meses imediatamente anteriores ao respectivo 

intervalo temporal”, o Estado de Mato Grosso está inserindo método de 

apuração que foge da clareza e objetividade, visto que desconsidera a 

operação em si mesma para levar em consideração uma carga fiscal 

média relativa a período pretérito. Assim, a supramencionada metodologia, 

além de não alcançar a certeza do cálculo efetivado, ainda incorrerá em 

insegurança jurídica, que, em sede de matéria tributária, funciona como 

uma proteção da confiança do cidadão no Estado, ou Administração 

Pública, ou seja, protege o cidadão no intuito de que os atos praticados 

pela Administração Pública não serão alterados de forma repentina. 

Portanto, “in casu”, vislumbra-se a presença do fumus boni juris, posto 

que nesta quadra processual, a forma de apuração e cálculo do ICMS 

prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto nº 

2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), extrapola, em princípio, a 

delimitação contida no art. 26, III, e §1º, da Lei Complementar nº 87/96, haja 

vista que constituem ato jurídico de efeito imediato e concreto, com 

previsibilidade de causar lesão a direito subjetivo da Impetrante. Da mesma 

forma, o periculum in mora resta evidente diante do fato de que, em sendo 

mantido o respectivo método de apuração, a empresa ficará sujeita às 

sanções impostas pelo Fisco Estadual. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores, impõe-se a concessão da liminar para impedir a cobrança 

de ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando 

que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos 

moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT 

e Portaria 144/2006, até final decisão de mérito. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, CONCEDO A LIMINAR vindicada, para impedir a 

cobrança de ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, 

determinando que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração 

mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS 

– RICMS/MT e Portaria 144/2006, até final decisão de mérito. Notifiquem-se 

as autoridades coatoras a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão, para que, querendo, ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027370-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (IMPETRANTE)

DANNILO MONTEIRO LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1027370-98.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SILVA 

TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - ME, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, contra ato tido por coator do GERENTE DE CADASTRO 

E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, ligado à SEFAZ/MT, objetivando 

seja concedida a liminar para impedir a cobrança de ICMS Estimativa 

Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que a Impetrante 

seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 

132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 

144/2006, até final decisão de mérito. A autora conta que é pessoa jurídica 

de direito privado, e tem como objeto social o “transporte rodoviário de 

carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional”, conforme extrato do CNAE Fiscal Principal 

sob n. 49.30-2-02, e que possui como atividade secundária o CNAE Fiscal 

n. 49.30-2-01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos 

e mudanças, municipal, estando sujeita ao recolhimento de ICMS. Alega 

que está sendo obrigada a recolher ICMS por meio do Regime de 

Estimativa Simplificado (CARGA MÉDIA), previsto no art. 157 e seguintes 

do RICMS/MT, que aduz ser ilegal. Instruiu a inicial com documentos 

(alteração contratual, procuração e cadastro de contribuintes). Em 

síntese, é o que merece registro. Fundamento. Decido. À vista da 

legislação que disciplina o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença 

dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam 

relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 
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liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. No caso vertente, analisando sumariamente os fatos e os 

documentos que acompanham a inicial, entendo como demonstrada a 

fumaça do direito e a urgência do pedido. O Estado de Mato Grosso editou 

o Decreto nº 2.734/2010 – introduzindo o Regime de Estimativa por 

Operação –, visando adequar o Regulamento do ICMS, impondo obrigação 

de em única exigência tributária, de ofício, o montante apurado a título de 

antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título 

de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou 

consumo. Todavia, nota-se que, em relação à instituição do regime de 

cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar n° 87/96 impõe ao 

legislador estadual a observância de regras específicas, quais sejam, 

porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; 

periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por 

estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de 

impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que 

assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei Complementar n° 

87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que 

sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do 

estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua 

contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar n° 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICM/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na LC n° 87/96, bem ainda havendo 

alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética 

em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato 

gerador. Por fim, embora a autorização legal para que a cobrança por 

regime de estimativa seja regulada por normas complementares, é certo 

que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita 

legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem 

ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese 

dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado foi 

fixada por norma infra legal, qual seja, o Decreto nº 2.734/2010. E neste 

espeque, ao estipular, no §2º do art. 87-J-1, que a redução da base de 

cálculo “não será inferior à maior proporção verificada pelo contraste 

entre esta e a soma da base de cálculo e soma do valor total da coleção 

de documentos fiscais de entrada encontrados nos bancos de dados 

fazendários para os doze meses imediatamente anteriores ao respectivo 

intervalo temporal”, o Estado de Mato Grosso está inserindo método de 

apuração que foge da clareza e objetividade, visto que desconsidera a 

operação em si mesma para levar em consideração uma carga fiscal 

média relativa a período pretérito. Assim, a supramencionada metodologia, 

além de não alcançar a certeza do cálculo efetivado, ainda incorrerá em 

insegurança jurídica, que, em sede de matéria tributária, funciona como 

uma proteção da confiança do cidadão no Estado, ou Administração 

Pública, ou seja, protege o cidadão no intuito de que os atos praticados 

pela Administração Pública não serão alterados de forma repentina. 

Portanto, “in casu”, vislumbra-se a presença do fumus boni juris, posto 

que nesta quadra processual, a forma de apuração e cálculo do ICMS 

prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto nº 

2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), extrapola, em princípio, a 

delimitação contida no art. 26, III, e §1º, da Lei Complementar nº 87/96, haja 

vista que constituem ato jurídico de efeito imediato e concreto, com 

previsibilidade de causar lesão a direito subjetivo da Impetrante. Da mesma 

forma, o periculum in mora resta evidente diante do fato de que, em sendo 

mantido o respectivo método de apuração, a empresa ficará sujeita às 

sanções impostas pelo Fisco Estadual. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores, impõe-se a concessão da liminar para impedir a cobrança 

de ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando 

que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos 

moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT 

e Portaria 144/2006, até final decisão de mérito. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, CONCEDO A LIMINAR vindicada, para impedir a 

cobrança de ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, 

determinando que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração 

mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS 

– RICMS/MT e Portaria 144/2006, até final decisão de mérito. Notifiquem-se 

as autoridades coatoras a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão, para que, querendo, ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029129-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA NASSER MANFRIM (IMPETRANTE)

BRUNO SAMPAIO SALDANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1029129-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por MARIA CRISTINA NASSER MANFRIN com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo TOYOTA COROLLA GLI FLEX, 

ano/modelo 2013/2014, Marca Toyota, da cor prata, RENAVAN 

00551157542, CHASSI 9BRBL42E4E4773529, PLACA OAQ8148, sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo TOYOTA COROLLA GLI FLEX, 

ano/modelo 2013/2014, Marca Toyota, da cor prata, RENAVAN 

00551157542, CHASSI 9BRBL42E4E4773529, PLACA OAQ8148, seja 

licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no banco 

de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo 

que não há demonstração de que houve a notificação regular do 
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Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 15160416), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo TOYOTA COROLLA GLI FLEX, 

ano/modelo 2013/2014, Marca Toyota, da cor prata, RENAVAN 

00551157542, CHASSI 9BRBL42E4E4773529, PLACA OAQ8148, sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1028185-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC SOARES DE MELO PORTO (ADVOGADO(A))

EDNA CORREIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1028185-95.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de jurisdição voluntária proposta por 

EDNA CORREIA DA ROCHA objetivando a expedição de alvará competente 

para levantamento de aplicações junto ao Banco Caixa Econômica Federal. 

Deu à causa o valor de R$: 1.000,00 (mil reais) Juntou documentos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023452-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MAURO ROBERTO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Município de Cuiabá (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1023452-86.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por MAURO ROBERTO DE 

JESUS contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a condenação do 

Requerido ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pelo 

Requerente. Deu à causa o valor de R$: 45.000,00 (Quarenta e cinco mil 

reais) Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 05 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023534-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA (AUTOR(A))

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1023534-20.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 
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1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024751-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCYRENE PROFESSOR DA CRUZ (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1024751-98.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028598-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES (ADVOGADO(A))

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028598-11.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por ELÉTRICA LUZ 

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinado o 

afastamento dos efeitos do Convênio ICMS nº 93/2015 e, 

consequentemente, dos efeitos da Lei nº 10.337/2015 à Autora, quando 

essa promover vendas a órgãos públicos ou municípios desse Estado, 

suspendendo a exigibilidade de todas as cobranças do diferencial de 

alíquota desse Estado, quando se tratar de vendas a municípios e órgãos 

públicos. Aduz, em síntese, que é distribuidora de materiais elétricos e 

para iluminação sediada no Estado de Goiás e, quando transacionam com 

órgãos públicos/prefeituras do Estado de Mato Grosso, está sendo 

obrigada a promover o recolhimento do diferencial de alíquota, mesmo não 

sendo devido. Assevera que, pela Solução de Consulta nº 226/03 – GLT, 

os entes políticos (municípios) e órgãos públicos são isentos do diferencial 

de alíquota, contudo esse diferencial está sendo cobrado da empresa 

Autora. Pontua que essa atitude da SEFAZ/MT vem trazendo um forte 

desiquilíbrio financeiro às suas atividades, que estão sendo obrigadas a 

assumir um custo indevido quando vendem seus produtos às prefeituras e 

outros órgãos públicos localizados nesse Estado. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinado o 

afastamento dos efeitos do Convênio ICMS nº 93/2015 e, 

consequentemente, dos efeitos da Lei nº 10.337/2015 à Autora, quando 

essa promover vendas a órgãos públicos ou municípios desse Estado, 

suspendendo a exigibilidade de todas as cobranças do diferencial de 

alíquota desse Estado, quando se tratar de vendas a municípios e órgãos 

públicos. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 15062293 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da 

evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

ao ente público estadual. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória 

neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o 

que não se mostra crível ante a ausência de manifestação do Requerido. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade 

do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se 

pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Posteriormente, abro vistas ao 

ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 05 

de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025116-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VALDERSON WILSON GUIMARAES (AUTOR(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1025116-55.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por VALDERSON WILSON 

GUIMARÃES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

determinação ao requerido para que apresente em juízo a cópia do 

processo administrativo disciplinar n.: 191706/2013. Deu à causa o valor 

de R$: 1.000,00 (Mil reais) Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex 

lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 
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e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 05 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503868-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AVELINO LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

0503868-95.2015.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a contestação. Após, 

cls. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012767-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENNER FERNANDO DE ASSIS CARREIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1012767-88.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a contestação. Após, 

cls. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028311-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTONIO MARTELLI (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028311-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por MOACIR 

ANTONIO MARTELLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário 

formalizado por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI nº 

141337000342018185, ou, alternativamente, que sejam aceitos os bens 

apresentados em caução para garantia do crédito tributário mencionado, 

viabilizando ao Autor a expedição das fundamentais Certidões Positivas 

com Efeitos de Negativa. Aduz, em síntese, que é pessoa física, produtor 

rural no Município de Campo Novo do Parecis, regularmente inscrito 

perante a SEFAZ/MT desde 01.01.2004, enquadrando-se como 

contribuinte do ICMS de competência do Estado de Mato Grosso sobre 

toda a sua comercialização rural, notadamente, de soja, milho e afins. 

Relata que se encontra impedido de usufruir do referido incentivo que lhe 

é vital em função da autuação fiscal com trânsito em julgado na esfera 

administrativa em seu desfavor (gerada por perda de prazo para 

impugnação), a qual lhe imputa indevidamente, a responsabilidade 

solidária, sobre crédito tributário lavrado de ofício contra terceiro, em ato 

manifestamente ilegal e arbitrário, o qual extrapolou (e muito) as 

possibilidade jurídicas existentes para tal finalidade. Pontua que o próprio 

crédito tributário que lhe foi imputado, igualmente, também carece de 

condições mínimas de sustentabilidade, eis que, calculado de forma 

avessa à Constituição Federal em verdadeiro confisco, posto que muito 

superior ao valor do próprio ICMS que seria devido caso as operações em 

si fossem tributadas. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, 

para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da 

Notificação de Auto de Infração – NAI nº 141337000342018185, ou, 

alternativamente, que sejam aceitos os bens apresentados em caução 

para garantia do crédito tributário mencionado, viabilizando ao Autor a 

expedição das fundamentais Certidões Positivas com Efeitos de Negativa. 

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 15013403 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da 

evidência da probabilidade do direito, uma vez que o Requerente não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

ao ente público estadual. Outrossim, a jurisprudência pátria atualmente tem 

entendido que a oferta de bens a título de caução, como é o caso dos 

autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a 

ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN. Ressalto 

que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação pátria, até 

porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não 

regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de 

competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da 

separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade 

do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se 

pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 05 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016282-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

DONATA ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO N°: 

1016282-63.2018.8.11.0041 (PJE 3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de bloqueio formulado pela autor DONATA ALVES DOS 

ANJOS (ID n°. 14663312), (CPF: 353.669.901-49), assistido pela 

Defensoria, na importância de R$ 2.948,21 (dois mil novecentos e 

quarenta e oito reais e vinte e um centavos), referente ao custeio dos 

medicamentos indicado no ID n°. 14663380 referente a 03 (três) meses de 
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tratamento, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado 

para a conta corrente da autora. Destaca-se que, mesmo intimadas a 

requerida não demonstraram o cumprimento da decisão, e assim, 

percebe-se que os descumprimentos das ordens judiciais tem se tornado 

a regra, sendo possível o seu cumprimento apenas com o bloqueio nos 

numerários. Em síntese, é o relato. Fundamento. Decido. Pois bem. A 

desobediência à ordem legal de funcionário público constitui CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 

1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de responsabilidade contra as 

decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, 

mandados ou decisões do Poder Judiciário. É inconcebível a recalcitrância 

do Requerido em obedecer à ordem judicial; tal medida constitui um açoite 

à Administração da Justiça e não coaduna com o Estado Democrático de 

Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento imediato da ordem, com 

responsabilização das referidas autoridades pelo seu descumprimento, 

máxime considerando-se que houve tempo mais do que hábil para que o 

ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, 

de medida que vise garantir a satisfação do direito assegurado 

cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo 

princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, 

as requeridas mesmo intimadas para cumprir a decisão provisória, não o 

fizeram, o que reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam 

eficácia a decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários 

públicos para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde da requerente). 

ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO: Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 2.948,21 (dois 

mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), referente 

ao custeio dos medicamentos indicado no ID n°. 14663380 referente a 03 

(três) meses de tratamento, devendo o valor ser transferido da Conta 

Única do Estado para a conta corrente da autora. O autor fica obrigado a 

prestar contas no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se pessoalmente a PGE e 

o Secretário de Estado de Saúde para, querendo, se manifestarem nos 

termos do Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 

Consigno que a Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá certificar 

eventual interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, expedir 

o alvará eletrônico para liberação dos valores. Intime-se a PGE e a parte 

autora. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005186-22.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ELIZABETE MOREIRA 

DE FREITAS e outros. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4371788). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: 7763430 afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 
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relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Administração, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000006-25.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: HILTON ROSA DA 

SILVA. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 3215945). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 4793972 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 
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aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 
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na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005429-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JEOVA MARQUES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005429-63.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: JEOVA MARQUES 

CORRÊA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 3239960). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 6699028 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Educação, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 
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comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 
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anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003787-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES (AUTOR(A))

PEDRO DIAS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003787-55.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ANDRE RICARDO DA 

SILVA FONTES. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4372126). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 6772892 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 
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circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005532-70.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ALESSANDRA 

APARECIDA ELZANNA TAVARES MORINI. REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. A autora alega, em resumo, que no plano real ficou 

determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e 

posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de 

Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova 

moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 4474657). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID: 7122340 

afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente 

de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a 

dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se 

refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças 

salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se 

que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se 

renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 
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conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007729-95.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: FERNANDO DOS 

SANTOS ALVES. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 
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8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4477255). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7098069 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
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julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007727-28.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: FABIO CAMPOS R DA 

SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4477206). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7114666 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 
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tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 
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autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007741-12.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: JUAREZ CANDIDO 

SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4477522). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7114939 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 
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URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 
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disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006448-07.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: AIRTON ALVES 

MOREIRA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4475556). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7117228 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 
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conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 
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servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002591-16.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: NILZA PROENÇA 

FERNANDES. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 5560367). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7163916 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 
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“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 
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Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018797-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MACHADO FERREIRA (AUTOR(A))

Silvano Macedo Galvão (ADVOGADO(A))

HUDSON TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

NOEMI DREYER GALVAO (AUTOR(A))

CLEONI SILVANA KRUGER (AUTOR(A))

MARA ANDREIA PEREIRA FAGUNDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018797-42.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: NOEMI DREYER 

GALVAO e outros. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4940939). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7234125 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 
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DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009393-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))
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MARTA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009393-64.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARTA CARDOSO 

DA SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4343582). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7251201 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 
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Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006462-88.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: EDUARDO 

BITTENCOURT. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 
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estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4475624). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7254379 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 
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Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006019-40.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: CARLA PATRICIA 

INFANTINO BORGES. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4475169). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: 7252637 afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 
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luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 
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decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008889-24.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: ARACILDA VIEGAS 

SILVA DA LUZ E OUTROS. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos dos 

autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Os autores alegam, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salientam que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

Ao ID: 9189295 fora indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem 

como o deferimento da justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou 

contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, 

uma vez que o autor não ingressou com a demanda dentro no quinquênio 

legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID:, 

afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente 

de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a 

dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se 

refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças 

salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se 

que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se 

renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 
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jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos dos autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para os 

autores, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação 

de sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 
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este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009372-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

MARIA GABRIELA BOABAID TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009372-88.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA GABRIELA 

BOABAID TEIXEIRA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4341969). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: 7275683 afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 
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22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 
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mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004587-83.2016.8.11.0041
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DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

EDSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA (AUTOR(A))
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GERONICE MARIA DE MORAES HORN (AUTOR(A))
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IVANA FREITAS SILVA (AUTOR(A))

GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))
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JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO (AUTOR(A))

JONNE COSTA CARVALHO (AUTOR(A))

JESSIKA PEREIRA VASQUE (AUTOR(A))

JOAN JORGE CORREA (AUTOR(A))

LEANDRO MEDEIROS DE BRITO (AUTOR(A))

LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JULIO DE ARRUDA MARTINHO (AUTOR(A))

LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND (AUTOR(A))

LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

LORISAMAR SILVA CARDOZO (AUTOR(A))

LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES (AUTOR(A))

LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE (AUTOR(A))

LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCI HELENA DE AMORIM LEMES (AUTOR(A))

MARGARETH DE ALENCAR ALFARO (AUTOR(A))
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SANDRA REGINA FERREIRA (AUTOR(A))
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SILVIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004587-83.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ADÃO BACA 

HERMOZA e outros. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 
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imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4459624). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: 7280269 afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 
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correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1017164-93.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: VIRMA ALVES 

FERNANDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719668). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 
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diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 
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vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007737-72.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: CLAUDEMIR 

BEZERRA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4328677). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7298506 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 
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prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 
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PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022359-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1022359-59.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LUCIO FLAVIO DOS 

SANTOS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4369877). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7310534 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 
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Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 
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percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1019381-12.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ROSANGELA 

APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. A autora alega, em resumo, que no plano real ficou 

determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e 

posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de 

Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova 

moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 6719702). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 
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novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 
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NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1020481-02.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: NELIDA ISABEL 

GAMBIN LAZZERI BIRKHAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719723). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 
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LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008138-71.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: SEBASTIÃO 

GONÇALVES PEREIRA LEITE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 
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condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do 

autor a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O 

autor alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719147). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o autor não ingressou com 

a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência 

da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria Municipal 

de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – 

a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão 

da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos 

respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com 

efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 
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Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000157-88.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: FRANCISCA 

CONCEIÇÃO DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8030898). Citado, o requerido 
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apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 
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regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1017990-22.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: WANIA VALERIA 

FERREIRA CALDAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719685). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 
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QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 
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do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012576-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ANA REGINA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO n°: 1012576-43.2016.8.11.0041 (PJE 

5). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

ANA REGINA DE MORAES REIS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando seja determinado 

a incorporação do percentual de 11,98% (onze virgula noventa e oito por 

cento) no vencimentos (subsídios) da Requerente Com a inicial, vieram 

acostados os documentos. A requerente atravessa petição requerendo a 

desistência do feito, conforme se verifica no ID n°. 8289791. Devidamente 

intimada à parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo pra 

manifestação. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Verifica-se nos 

autos que a requerente manifestou pugnando pela desistência da 

presente Ação. Desta forma, uma vez manifestada pela requerente o não 

interesse no prosseguimento do feito, os autos deverão ser extinto sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do Novo Código de 

Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE 

SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RENÚNCIA DO 

IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O MANDADO DE 

SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – APELO 

PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal do 

apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pela requerente, para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007705-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007705-67.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA DO ROSARIO 

PEREIRA DA SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 
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vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4328518). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: 7322904 afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Administração, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 
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(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006539-97.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: APARECIDO PIRES 

DA TRINDADE. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4328137). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7323148 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 
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das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 
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entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009390-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIRCE MARIA MOREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009390-12.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: DIRCE MARIA 

MOREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4343463). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 149 de 880



prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 
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PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006323-39.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MICHELLE OLIVEIRA 

ABREU. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4475281). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7338226 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 151 de 880



Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 
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percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007648-49.2016.8.11.0041
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MARIA APARECIDA PRINCIPE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007648-49.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA APARECIDA 

PRINCIPE. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4328452). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 6936626 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 
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14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
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valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007840-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES (ADVOGADO(A))

JANDIR BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007840-79.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: JANDIR BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 
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considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

NCPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame 

Necessário. Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012624-02.2016.8.11.0041
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MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN (AUTOR(A))

ALICE RAMBO BIRCK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1012624-02.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: MARIA ELIZABETE 

RAMBO KOCHHANN E OUTROS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 
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objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos dos autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Os autores alegam, em resumo, que no plano real 

ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 

482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o 

Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – 

URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salientam 

que, contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia 

de cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 4352106). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o 

autor não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, 

requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID:, afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos dos autores – 

vinculados a Secretaria de Estado de Administração, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 
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(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para os autores, fato esse omitido na 

inicial, mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se 

falar em reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual 

estabeleceu nova tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos 

quadros de servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à 

diferença aqui reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de 

pagar se prende à limitação temporal decorrente da reestruturação 

superveniente das referidas carreiras e do padrão de vencimentos 

básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo 

STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, nos termos da 

jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais 

decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em 

que houve a reestruturação de carreira do servidor. Precedentes. 2. O 

acolhimento das proposições recursais da parte recorrente, ora 

embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à 

limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação 

da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a este Superior 

Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 

280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 3. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (EDcl no 

REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) (destacamos). 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO 

SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 7235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem declarou que as 

Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 garantiram a 

compensação das perdas apuradas, após a reestruturação na carreira. 

Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a legislação 

local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. Incidência da 

Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV AÇÃO DE 

1003476-30.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: CELIA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 
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provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719795). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 
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moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1011547-55.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ANTONIO LEITE DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719656). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 
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comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 
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REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV AÇÃO DE 

1009109-56.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARCELLA KAROLINE 

CARDOSO VILARINHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719493). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 
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aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 163 de 880



na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007739-42.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ALDA ALVES DE 

ARAUJO. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4477326). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7364303 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 164 de 880



comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 
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anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009066-22.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: HELITON FERREIRA 

ORTIZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719489). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 
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recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 
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Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1010914-44.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: CLEONICE NIMIA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao 

percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em resumo, que no 

plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 

457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual 

criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de 

Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares seriam 

convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719634). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 
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RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005667-82.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: VALDINEIA 

RODRIGUES DA COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 
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dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4474754). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Devidamente intimada, a requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 
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condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007742-94.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: CID DOS ANJOS 

COSTA FILHO. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4477578). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 
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no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7364472 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 
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reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018942-98.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA DA LUZ 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4474754). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 
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PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 
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origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009752-14.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: CLEIA MARIA 

TRINDADE DO AMARAL e outros. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. A autora alega, em resumo, que no plano real ficou 

determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e 

posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de 

Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova 

moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 4343680). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID: 7385820 

afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente 

de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a 

dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se 

refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças 

salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se 

que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se 

renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 
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434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 
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admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007114-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDNEI SEBASTIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007114-08.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: VALDNEI SEBASTIAO 

DA SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4475823). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7757635 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 
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constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 
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será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001764-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA CRISTINA BRANDAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001764-39.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ALESSANDRA 

CRISTINA BRANDÃO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4372082). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Devidamente intimada, a requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 
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PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007650-19.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: GILDEAN SOUZA 

NASCIMENTO. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4476522). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7773082 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 
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Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003703-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VAINE JAINE ALMEIDA TAMANDARE CATOSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV AÇÃO DE 

1003703-20.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: VAINE JAINE ALMEIDA 

TAMANDARÉ CATOSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 
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no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719804). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 
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junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002967-02.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: CIDINEI GONZALES 

DE CASTRO. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 5560417). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7842502 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 
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Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 
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servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1017706-14.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: SUELI PAVONI 

LOCATELLI. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4368546). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7912384 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 
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apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 
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(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013733-51.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: ELIZABETH FERREIRA 

SAID DE ABREU REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6919626). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 
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Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 
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Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010302-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA LELIS (REQUERENTE)

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1010302-09.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: RODRIGO SOUZA 

LELIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719523). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 
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LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 
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11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503531-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0503531-09.2015.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: DILMA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 388089). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 
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TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008132-64.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: PAULO CESAR 

MANTOVAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 
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não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

NCPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame 

Necessário. Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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MARIA JURACI COUTO (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007613-89-2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA JURACI COUTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 
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época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4476462). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 
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quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014925-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLENA OESTE - CONSTRUCOES CIVIS, TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTACAO E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014925-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:36:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PLENA OESTE - CONSTRUCOES CIVIS, TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTACAO E TRANSPORTES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.235.006/0001-15 CDA'S Nº 2018 / 1588217 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.802,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014926-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:37:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: POSTAL PRESS COMERCIO E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA - 

ME CPF/CNPJ Nº 01.984.969/0001-07 CDA'S Nº 2018 / 1588248 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.961,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014928-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014928-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:37:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

CPF/CNPJ Nº 01.377.852/0002-46 CDA'S Nº 2018 / 1587466 VALOR DA 

CAUSA: R$ 36.240,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014929-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJECT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014929-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:38:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PROJECT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

11.738.350/0001-76 CDA'S Nº 2017 / 1586280 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.159,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014930-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETOS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014930-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:38:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PROJETOS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

97.548.935/0001-49 CDA'S Nº 2018 / 1588270 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.049,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014931-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014931-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:39:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 200 de 880



EXECDO: RAFAEL COSTA - ME CPF/CNPJ Nº 13.620.788/0001-80 CDA'S 

Nº 2018 / 1588301 VALOR DA CAUSA: R$ 3.105,78 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017242-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017242-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:55:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1197672 2016 / 

1304579 2017 / 1548841 VALOR DA CAUSA: R$ 2.583,62 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 
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ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023816-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA CRISTINA BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023816-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MELISSA CRISTINA BORGES - ME CPF/CNPJ Nº 

05.436.869/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 1588279 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.564,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023821-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RMD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023821-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RMD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

07.112.335/0001-40 CDA'S Nº 2018 / 1589006 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.348,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008112-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008112-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:58:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

07.147.210/0001-56 CDA'S Nº 2018 / 1587519 2018 / 1587520 2018 / 

1587521 2018 / 1587522 2018 / 1587523 2018 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.238,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 
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§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008113-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008113-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:01:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA CPF/CNPJ Nº 

01.301.641/0001-49 CDA'S Nº 2018 / 1587497 2018 / 1587498 2018 / 

1587499 2018 / 1587500 2018 / 1587501 VALOR DA CAUSA: R$ 3.953,93 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008114-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008114-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:03:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA CPF/CNPJ Nº 

01.301.641/0001-49 CDA'S Nº 2018 / 1587476 2018 / 1587477 2018 / 

1587478 2018 / 1587479 2018 / 1587480 2018 / VALOR DA CAUSA: R$ 

3.945,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 
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CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008115-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINO FERREIRA DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008115-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:04:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALINO FERREIRA DE MAGALHAES CPF/CNPJ Nº 004.719.841-91 

CDA'S Nº 2014 / 1047529 2015 / 1157481 2016 / 1292707 2017 / 1544042 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.915,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008116-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO GENEROSO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008116-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:04:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALUISIO GENEROSO DE JESUS CPF/CNPJ Nº 171.612.311-91 

CDA'S Nº 2014 / 1026939 2015 / 1125270 2016 / 1306601 2017 / 1574322 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.616,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008117-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO HENRIQUE ROSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008117-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:04:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALVARO HENRIQUE ROSE CPF/CNPJ Nº 465.620.799-34 CDA'S 

Nº 2014 / 0988616 2015 / 1160879 2016 / 1362520 2017 / 1540808 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.815,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008118-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DELFINA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008118-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:05:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIA DELFINA SANTANA CPF/CNPJ Nº 555.111.391-49 

CDA'S Nº 2014 / 0985860 2015 / 1176549 2016 / 1341958 2017 / 1549578 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.832,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008119-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008119-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:05:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE CPF/CNPJ Nº 

000.761.721-63 CDA'S Nº 2014 / 1069136 2016 / 1317775 2017 / 1495515 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.236,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008120-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES TAPAJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008120-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:05:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO NUNES TAPAJOS CPF/CNPJ Nº 027.958.681-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1017853 2015 / 1130407 2016 / 1276382 2017 / 1569612 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.948,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 208 de 880



manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008122-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABMAEL LESSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008122-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:06:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ABMAEL LESSA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 319.867.739-49 CDA'S 

Nº 2014 / 1006755 2016 / 1282321 2017 / 1564004 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.014,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008123-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON ARAUJO REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008123-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:06:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADEMILSON ARAUJO REIS CPF/CNPJ Nº 692.804.871-91 CDA'S 

Nº 2014 / 0996150 2015 / 1146072 2016 / 1345912 2017 / 1553555 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.658,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008124-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO MARTINS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008124-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:07:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AGNALDO MARTINS RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 420.296.191-91 

CDA'S Nº 2014 / 1031309 2015 / 1125937 2016 / 1347295 2017 / 1465849 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.570,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008125-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRA DUARTE E SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008125-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:07:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARGEMIRA DUARTE E SOUZA CPF/CNPJ Nº 088.953.091-20 

CDA'S Nº 2014 / 1041805 2015 / 1196516 2016 / 1290103 2017 / 1452912 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.500,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008126-86.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:
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DA DIST. 28/03/2018 18:07:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADA TENUTA MONTEIRO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

006.572.301-54 CDA'S Nº 2014 / 0997857 2015 / 1131087 2016 / 1350261 

2017 / 1503871 VALOR DA CAUSA: R$ 5.338,19 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008127-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:08:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADELINA DOS PRAZERES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

353.769.531-49 CDA'S Nº 2014 / 1012452 2015 / 1162142 2016 / 1336544 

2017 / 1457184 VALOR DA CAUSA: R$ 5.320,67 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 
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meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008129-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PARREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008129-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:08:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA MARIA PARREIRA SILVA CPF/CNPJ Nº 262.015.771-49 

CDA'S Nº 2014 / 1031016 2015 / 1201890 2016 / 1319368 2017 / 1527230 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.448,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008130-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008130-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:09:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA ROSA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 550.060.271-34 CDA'S Nº 

2014 / 1004408 2015 / 1132203 2016 / 1344122 2017 / 1479511 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.402,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 
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do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008131-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREZZA ALVES MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008131-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:09:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDREZZA ALVES MEDEIROS CPF/CNPJ Nº 667.371.923-00 

CDA'S Nº 2014 / 1017013 2015 / 1179379 2017 / 1483413 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.581,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 214 de 880



honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008132-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIMAR LUSIENE DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008132-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:10:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ACIMAR LUSIENE DORILEO CPF/CNPJ Nº 361.656.971-00 CDA'S 

Nº 2014 / 1021745 2015 / 1149682 2016 / 1356554 2017 / 1513049 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.094,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008133-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008133-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:10:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADRIANO GONCALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 513.472.611-68 

CDA'S Nº 2014 / 1070189 2015 / 1219481 2016 / 1284679 2017 / 1548579 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.413,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 
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de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008134-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFFONSO DE MATTOS FORTUNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008134-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:10:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AFFONSO DE MATTOS FORTUNATO CPF/CNPJ Nº 

039.136.351-49 CDA'S Nº 2014 / 1059048 2015 / 1230677 2016 / 1294647 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.151,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008135-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008135-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:11:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALEX VIEIRA PASSOS CPF/CNPJ Nº 629.435.371-87 CDA'S Nº 

2014 / 1024360 2015 / 1212717 2016 / 1274060 2017 / 1509823 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.972,74 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008136-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO HENRIQUE ROSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008136-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:11:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALVARO HENRIQUE ROSE CPF/CNPJ Nº 465.620.799-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1035218 2015 / 1227933 2016 / 1362274 2017 / 1492220 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.903,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008137-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS COLAZANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008137-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:11:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO CARLOS COLAZANTE CPF/CNPJ Nº 015.930.438-56 

CDA'S Nº 2014 / 0986206 2017 / 1539504 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.476,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008138-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CYRILLO PINTO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008138-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:12:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO CYRILLO PINTO DE FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 

062.293.791-04 CDA'S Nº 2014 / 1045647 2016 / 1358806 2017 / 1438659 

2017 / 1452431 VALOR DA CAUSA: R$ 3.613,53 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008140-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008140-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:12:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PRM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 08.692.678/0001-94 CDA'S Nº 2016 / 1412412 2017 / 

1420032 VALOR DA CAUSA: R$ 2.411,43 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 
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à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008141-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AFONSO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008141-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:13:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADRIANO AFONSO DA CONCEICAO CPF/CNPJ Nº 

502.796.451-04 CDA'S Nº 2014 / 0995009 2015 / 1169896 2016 / 1301914 

2017 / 1455762 VALOR DA CAUSA: R$ 3.492,52 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1008142-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008142-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:13:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AGNALDO DA SILVA PEREIRA CPF/CNPJ Nº 459.216.361-34 

CDA'S Nº 2014 / 1025509 2015 / 1185163 2016 / 1369107 2017 / 1523307 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.597,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008143-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA CORREA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008143-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:13:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALEXANDRA CORREA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ Nº 

000.519.901-80 CDA'S Nº 2014 / 0988751 2015 / 1161100 2016 / 1291309 

2017 / 1542711 VALOR DA CAUSA: R$ 3.656,35 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008144-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:14:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALICELMA BENEDITA RODRIGUES DA COSTA CPF/CNPJ Nº 

532.176.671-15 CDA'S Nº 2014 / 1038313 2015 / 1150144 2016 / 1298113 

2017 / 1499230 VALOR DA CAUSA: R$ 3.599,61 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008145-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:14:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALUIDO DOMINGOS DA SILVA CPF/CNPJ Nº 207.706.421-87 

CDA'S Nº 2014 / 1047239 2015 / 1157764 2016 / 1373813 2017 / 1508101 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.932,48 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008147-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:15:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIETA MARCIA REINERS GRIGGI DE CARVALHO CPF/CNPJ 

Nº 268.895.871-20 CDA'S Nº 2014 / 1007026 2016 / 1373128 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.130,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008148-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008148-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:15:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE CPF/CNPJ Nº 

000.761.721-63 CDA'S Nº 2014 / 1069137 2016 / 1266924 2017 / 1573721 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.530,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008149-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008149-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:15:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE CPF/CNPJ Nº 

000.761.721-63 CDA'S Nº 2014 / 1069138 2016 / 1374596 2017 / 1477131 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.530,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 
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encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008150-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:16:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARREVAIR DRAGO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 603.599.439-34 

CDA'S Nº 2014 / 1052206 2016 / 1365052 2017 / 1552266 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.686,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008151-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:16:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSAD HADDAD CPF/CNPJ Nº 001.745.301-10 CDA'S Nº 2014 / 

1020138 2015 / 1137951 2016 / 1299328 2017 / 1489028 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.726,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008152-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO GUINCHO JUSSARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008152-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:17:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUTO GUINCHO JUSSARA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

06.293.185/0001-56 CDA'S Nº 1587776 VALOR DA CAUSA: R$ 8.548,83 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008153-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E C A DESPACHANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008153-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:17:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: E C A DESPACHANTE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.836.423/0001-58 CDA'S Nº 1587830 VALOR DA CAUSA: R$ 3.403,84 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008154-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOY GONCALVES FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008154-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:17:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELOY GONCALVES FILHO - ME CPF/CNPJ Nº 

14.476.232/0001-25 CDA'S Nº 1587775 VALOR DA CAUSA: R$ 3.770,57 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008155-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & VILELA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008155-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:18:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LOPES & VILELA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 08.884.182/0001-12 

CDA'S Nº 1587780 VALOR DA CAUSA: R$ 8.179,71 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 
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aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008156-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008156-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:18:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ Nº 

05.426.132/0001-01 CDA'S Nº 1587778 VALOR DA CAUSA: R$ 11.361,89 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008157-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008157-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:18:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SANDRO LUIZ ARAUJO - ME CPF/CNPJ Nº 00.178.283/0001-66 

CDA'S Nº 1587797 VALOR DA CAUSA: R$ 3.983,07 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008158-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BORGES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008158-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:19:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BORGES LTDA CPF/CNPJ 

Nº 03.202.853/0001-02 CDA'S Nº 1587758 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.213,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008159-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008159-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:19:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADRIANO GONCALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 513.472.611-68 

CDA'S Nº 2014 / 1030917 2015 / 1206993 2016 / 1317323 2017 / 1488409 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.503,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008160-61.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX COSTA SAID (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008160-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:19:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALEX COSTA SAID CPF/CNPJ Nº 416.914.822-34 CDA'S Nº 2014 

/ 0986559 2015 / 1165544 2016 / 1286293 2017 / 1451096 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.986,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008161-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008161-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:20:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA CPF/CNPJ Nº 

022.696.449-30 CDA'S Nº 2014 / 0993683 2015 / 1137483 2016 / 1326661 

2017 / 1521010 VALOR DA CAUSA: R$ 3.686,24 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 
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on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008162-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BRAGA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008162-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:20:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALEXANDRE BRAGA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 902.454.741-53 

CDA'S Nº 2014 / 1023719 2015 / 1132558 2016 / 1280838 2017 / 1539938 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.107,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008163-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA NEIDE GOMES DAMASCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008163-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:21:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA NEIDE GOMES DAMASCENO CPF/CNPJ Nº 277.988.458-44 

CDA'S Nº 2014 / 1026723 2015 / 1124726 2016 / 1343839 2017 / 1518615 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.854,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008164-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008164-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:21:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO ALVES MARTINS CPF/CNPJ Nº 094.917.288-06 CDA'S 

Nº 2014 / 1024381 2015 / 1128642 2016 / 1303086 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.792,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008165-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO CORREA GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008165-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:21:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARNALDO CORREA GALVAO CPF/CNPJ Nº 039.201.351-72 

CDA'S Nº 2014 / 1015653 2015 / 1124611 2016 / 1323335 2017 / 1489474 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.528,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008166-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS DE MELO CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008166-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:22:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSIS DE MELO CASTRO CPF/CNPJ Nº 406.011.961-04 CDA'S 

Nº 2014 / 1000221 2015 / 1122467 2016 / 1365756 2017 / 1513238 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.538,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 
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termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008167-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA LATORRACA CESAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008167-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:22:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CATARINA LATORRACA CESAR CPF/CNPJ Nº 502.669.771-20 

CDA'S Nº 2014 / 1074450 2015 / 1238339 2016 / 1289475 2017 / 1555620 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.914,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008168-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE REGINA CESAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008168-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:22:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELISABETE REGINA CESAR CPF/CNPJ Nº 474.039.771-49 CDA'S 

Nº 2014 / 1070469 2015 / 1238644 VALOR DA CAUSA: R$ 11.133,15 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008169-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO NIGRO FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008169-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:23:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ORLANDO NIGRO FILHO - ME CPF/CNPJ Nº 03.489.226/0001-96 

CDA'S Nº 2014 / 1076146 2015 / 1218892 2016 / 1257306 2017 / 1576110 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.468,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 
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de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008170-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008170-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:23:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADRIANO GONCALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 513.472.611-68 

CDA'S Nº 2014 / 1037324 2015 / 1199208 2016 / 1311742 2017 / 1548447 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.236,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008172-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAOR DONIZETTI CARNEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008172-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:24:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANAOR DONIZETTI CARNEIRO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

706.571.067-04 CDA'S Nº 2014 / 1016569 2016 / 1318253 2017 / 1578009 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.563,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008173-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIAS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008173-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:24:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO DIAS ROCHA CPF/CNPJ Nº 112.314.081-20 CDA'S Nº 

2014 / 1009269 2016 / 1272592 2017 / 1535725 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.480,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 239 de 880



ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008174-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDOIR DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008174-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:25:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALDOIR DE CAMPOS - ME CPF/CNPJ Nº 02.523.253/0001-75 

CDA'S Nº 2014 / 1047959 2015 / 1131977 2016 / 1361101 2017 / 1469360 

VALOR DA CAUSA: R$ 76.720,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008175-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008175-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:25:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

01.322.973/0001-00 CDA'S Nº 2015 / 1219728 2016 / 1289035 2017 / 

1478270 2017 / 1582025 VALOR DA CAUSA: R$ 46.208,05 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008176-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL DA EMEB 12 DE 

OUTUBRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008176-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:26:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL DA 

EMEB 12 DE OUTUBRO CPF/CNPJ Nº 01.939.738/0001-81 CDA'S Nº 2014 / 

1007933 2015 / 1179551 2016 / 1257580 2017 / 1541316 VALOR DA 

CAUSA: R$ 34.956,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008177-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008177-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:26:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 11.670.520/0001-28 CDA'S Nº 2014 / 1044241 2016 / 

1375312 2017 / 1500645 VALOR DA CAUSA: R$ 8.791,49 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008178-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CYNTHIA CASTILHO MORENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008178-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:26:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CYNTHIA CASTILHO MORENO CPF/CNPJ Nº 256.013.028-98 

CDA'S Nº 2014 / 1033905 2015 / 1149033 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.891,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008179-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI JOSE VEDOIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008179-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:27:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DARCI JOSE VEDOIN CPF/CNPJ Nº 091.757.251-34 CDA'S Nº 

2014 / 1079632 2015 / 1233446 2016 / 1285733 2017 / 1539782 VALOR 

DA CAUSA: R$ 32.883,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008180-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008180-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:27:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 24.958.654/0001-90 CDA'S Nº 2014 / 1036693 2015 / 1171177 2016 / 

1365519 2017 / 1458952 VALOR DA CAUSA: R$ 27.401,84 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008181-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008181-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:28:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.565.333/0001-19 CDA'S Nº 2014 / 1064745 2015 / 1224510 2016 / 

1296007 2017 / 1461462 VALOR DA CAUSA: R$ 37.772,97 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008182-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008182-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:28:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 01.824.173/0001-97 CDA'S Nº 2014 / 1041250 2015 / 

1166621 2016 / 1273401 2017 / 1528125 VALOR DA CAUSA: R$ 

33.078,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008183-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008183-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:29:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES CPF/CNPJ Nº 

831.069.521-72 CDA'S Nº 2014 / 1064557 2015 / 1226833 2017 / 1565338 

2017 / 1582155 VALOR DA CAUSA: R$ 28.617,02 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008184-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO MITUNORI HAYASHIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008184-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:29:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LOURENCO MITUNORI HAYASHIDA CPF/CNPJ Nº 
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090.641.681-72 CDA'S Nº 2014 / 1052250 2015 / 1198065 2016 / 1325465 

2017 / 1540451 VALOR DA CAUSA: R$ 36.618,94 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008185-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FIGUEIREDO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008185-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:30:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA DE FIGUEIREDO DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 

176.110.831-04 CDA'S Nº 2014 / 1070328 2015 / 1239146 2016 / 1312256 

2017 / 1549400 VALOR DA CAUSA: R$ 37.480,79 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 
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procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008186-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO NIGRO FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008186-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:30:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ORLANDO NIGRO FILHO - ME CPF/CNPJ Nº 03.489.226/0001-96 

CDA'S Nº 2015 / 1199956 2016 / 1313359 2017 / 1534787 2017 / 1581694 

VALOR DA CAUSA: R$ 38.037,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008187-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008187-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:30:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA CPF/CNPJ Nº 

544.432.701-59 CDA'S Nº 2014 / 1083934 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.169,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 248 de 880



valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008188-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008188-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:31:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SIDNEY OLIVEIRA LIMA CPF/CNPJ Nº 179.042.851-34 CDA'S Nº 

2014 / 1031602 2016 / 1284930 VALOR DA CAUSA: R$ 14.769,40 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008189-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEOFILO MARCIO DE ARRUDA BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008189-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:32:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TEOFILO MARCIO DE ARRUDA BARROS CPF/CNPJ Nº 

022.393.371-68 CDA'S Nº 2014 / 1028084 2015 / 1131278 2016 / 1331530 

2017 / 1501993 VALOR DA CAUSA: R$ 26.014,95 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008190-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA PROLO PEDRINI TONIAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008190-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:32:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VALERIA PROLO PEDRINI TONIAZZO CPF/CNPJ Nº 

820.278.891-91 CDA'S Nº 2014 / 1062065 2015 / 1226726 2017 / 1482105 

2017 / 1581544 VALOR DA CAUSA: R$ 35.507,08 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 
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agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008191-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008191-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:33:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VANDA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 

156.840.401-87 CDA'S Nº 2014 / 1037046 2015 / 1176954 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.036,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 251 de 880



quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008192-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA GAMBARRA DE ALENCAR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008192-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:33:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUREA GAMBARRA DE ALENCAR - ME CPF/CNPJ Nº 

07.891.794/0001-70 CDA'S Nº 1587878 VALOR DA CAUSA: R$ 2.699,47 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008193-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEITO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008193-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:33:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONCEITO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 07.192.134/0001-09 CDA'S Nº 1587859 VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.184,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036095-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036095-13.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:25:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1223008 1341677 1487404 

VALOR DA CAUSA: R$ 127.466,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036096-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036096-95.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:25:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1512094 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.885,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036097-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036097-80.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:25:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1512095 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.920,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036098-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036098-65.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:26:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1135207 1361292 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.665,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036099-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 255 de 880



Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036099-50.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:26:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1544732 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.119,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036100-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036100-35.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:27:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1131622 1469649 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.093,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036101-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036101-20.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:27:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1323465 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.786,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036102-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036102-05.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:28:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 
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EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1283143 1567892 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.065,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036104-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036104-72.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:28:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1371212 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.220,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 258 de 880



extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036105-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036105-57.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:29:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1023648 1135697 1302149 

1507495 VALOR DA CAUSA: R$ 2.694,05 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036106-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036106-42.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:30:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1369508 1498900 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.026,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 
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valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036107-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036107-27.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:31:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1307574 1526596 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.654,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036109-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036109-94.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:32:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1307624 1493675 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.654,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036113-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036113-34.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:35:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1542265 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.014,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036115-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036115-04.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:36:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1310038 1519652 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.528,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036118-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036118-56.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:38:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142133 1369840 1519654 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.162,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036120-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036120-26.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:39:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1272467 1460502 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.528,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036121-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036121-11.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:41:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1519655 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.000,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036122-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036122-93.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:43:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1276504 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.287,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036123-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036123-78.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:44:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1581700 1143326 1283333 

1519657 VALOR DA CAUSA: R$ 13.919,34 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 
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ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036124-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036124-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:46:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582259 VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.934,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036126-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036126-33.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:48:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1269028 1570051 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.979,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036127-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036127-18.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:51:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142187 1347481 1500538 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.568,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 
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Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036137-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036137-62.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALCINDO RODRIGUES DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 

405.941.901-00 CDA'S Nº 2014 / 1039579 2015 / 1146570 2016 / 1288252 

2017 / 1528252 VALOR DA CAUSA: R$ 7.585,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036138-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ NASSIMBENI DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036138-47.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 
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EXECDO: ANDRE LUIZ NASSIMBENI DE JESUS CPF/CNPJ Nº 

976.501.966-15 CDA'S Nº 2014 / 1069994 2015 / 1221352 2016 / 1365155 

2017 / 1526156 VALOR DA CAUSA: R$ 7.014,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036139-32.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EGIDIO FREDERICO CPF/CNPJ Nº 026.447.629-87 CDA'S Nº 2014 

/ 1035404 2015 / 1237472 2016 / 1268495 2017 / 1479791 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.680,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036140-17.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANE CLEMENTINA DO CARMO CPF/CNPJ Nº 667.867.111-20 

CDA'S Nº 2014 / 0993935 2015 / 1141703 2016 / 1353215 2017 / 1491608 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.562,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036141-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LEMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036141-02.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIAS LEMES DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 538.123.361-20 CDA'S 

Nº 2014 / 1014721 2015 / 1177784 2016 / 1332558 2017 / 1452659 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.975,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 
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(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036142-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRA SALLES GOMES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036142-84.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELISANDRA SALLES GOMES DO NASCIMENTO CPF/CNPJ Nº 

305.336.328-38 CDA'S Nº 2014 / 0993969 2015 / 1141740 2016 / 1331731 

2017 / 1551504 VALOR DA CAUSA: R$ 2.565,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 
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§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036143-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES AUGUSTO MOREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036143-69.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EUDES AUGUSTO MOREIRA BARBOSA CPF/CNPJ Nº 

146.745.801-53 CDA'S Nº 2014 / 1076612 2015 / 1211743 2016 / 1299063 

2017 / 1533846 VALOR DA CAUSA: R$ 2.978,40 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036145-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO KRUGER MARTINS DE ANDRADE COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036145-39.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO KRUGER MARTINS DE ANDRADE COSTA CPF/CNPJ 

Nº 700.009.051-00 CDA'S Nº 2014 / 1047942 2015 / 1131605 2016 / 

1306701 2017 / 1496816 VALOR DA CAUSA: R$ 2.977,08 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 272 de 880



o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036146-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILENO VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036146-24.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GILENO VARGAS CPF/CNPJ Nº 189.694.029-34 CDA'S Nº 2014 / 

1059264 2015 / 1220241 2016 / 1352225 2017 / 1469195 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.757,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036147-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLE SILVIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036147-09.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GISELLE SILVIA DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 952.169.601-04 

CDA'S Nº 2014 / 1081892 2015 / 1216670 2016 / 1323472 2017 / 1570794 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.974,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036148-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ANTONIO MALUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036148-91.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GUILHERME ANTONIO MALUF CPF/CNPJ Nº 314.450.471-87 

CDA'S Nº 2014 / 1076182 2015 / 1221885 2016 / 1288434 2017 / 1473689 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.991,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036149-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES RHONEY RAIMUNDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036149-76.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HERCULES RHONEY RAIMUNDI CPF/CNPJ Nº 708.817.151-15 

CDA'S Nº 2014 / 1028682 2015 / 1209699 2016 / 1336983 2017 / 1548477 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.531,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036150-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNAN JORGE DIEHL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036150-61.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HERNAN JORGE DIEHL CPF/CNPJ Nº 214.477.358-03 CDA'S Nº 

2014 / 0996160 2015 / 1144774 2016 / 1282782 2017 / 1516497 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.649,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036151-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA MARIA MENNA BARRETO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036151-46.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:00:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HILDA MARIA MENNA BARRETO DE BARROS CPF/CNPJ Nº 

011.187.387-80 CDA'S Nº 2014 / 1080108 2015 / 1221654 2016 / 1369004 

2017 / 1487491 VALOR DA CAUSA: R$ 7.659,03 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 
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à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036152-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA FERNANDES CHAVARRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036152-31.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ILDA FERNANDES CHAVARRIA CPF/CNPJ Nº 022.357.491-00 

CDA'S Nº 2014 / 1033168 2015 / 1154346 2017 / 1463657 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.911,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036153-16.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 277 de 880



Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036153-16.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SILVIO ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 346.288.351-87 CDA'S Nº 2014 

/ 1025493 2015 / 1181347 2016 / 1311736 2017 / 1507179 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.750,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036154-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CARNEIRO CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036154-98.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SOLANGE CARNEIRO CAMPOS CPF/CNPJ Nº 702.992.851-20 CDA'S Nº 

2014 / 1051110 2015 / 1176121 2016 / 1288576 2017 / 1497746 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.827,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036155-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENY SILVA CORREA DE PADUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036155-83.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IRENY SILVA CORREA DE PADUA CPF/CNPJ Nº 138.833.991-91 

CDA'S Nº 2014 / 0992815 2015 / 1181767 2016 / 1315120 2017 / 1481476 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.728,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036156-68.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVAN ROSA E SILVA CPF/CNPJ Nº 001.692.691-91 CDA'S Nº 

2014 / 1041701 2015 / 1237483 2016 / 1306858 2017 / 1553965 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.798,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036157-53.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IZAURA CRISTINA TIBRES FERRAZ CPF/CNPJ Nº 847.158.801-30 

CDA'S Nº 2014 / 0993782 2015 / 1141517 2016 / 1345522 2017 / 1471226 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.474,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036158-38.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SONIA FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 405.541.201-00 CDA'S Nº 2014 / 

1063576 2015 / 1238025 2016 / 1290398 2017 / 1577864 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.404,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036159-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL LUCAS DE LARA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036159-23.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOANIL LUCAS DE LARA PINTO CPF/CNPJ Nº 275.033.211-72 

CDA'S Nº 2014 / 1022084 2015 / 1150459 2016 / 1282808 2017 / 1580229 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.979,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 
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arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036160-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036160-08.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE GONCALVES CPF/CNPJ Nº 001.966.141-04 CDA'S Nº 2014 

/ 1049898 2015 / 1171375 2016 / 1369648 2017 / 1508408 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.661,74 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036161-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO WEBER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036161-90.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE ROBERTO WEBER DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 

703.407.069-53 CDA'S Nº 2014 / 1047685 2015 / 1171356 2016 / 1323051 

2017 / 1512221 VALOR DA CAUSA: R$ 6.219,45 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036162-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036162-75.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE LINO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 285.143.009-20 CDA'S Nº 

2014 / 1003409 2015 / 1171815 2016 / 1293744 2017 / 1480813 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.973,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 
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AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036163-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE MARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036163-60.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSILENE MARCIA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 001.218.211-70 

CDA'S Nº 2014 / 1043622 2015 / 1174277 2016 / 1361013 2017 / 1566904 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.937,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036164-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULGILAS WLADAS ALBERNAZ GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036164-45.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULGILAS WLADAS ALBERNAZ GARCIA CPF/CNPJ Nº 

205.834.781-15 CDA'S Nº 2014 / 1035274 2015 / 1232929 2016 / 1354892 

2017 / 1547219 VALOR DA CAUSA: R$ 5.401,03 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036166-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SILVA CEZAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036166-15.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIANA SILVA CEZAR CPF/CNPJ Nº 739.203.630-00 CDA'S Nº 

2014 / 1035669 2015 / 1123415 2016 / 1269116 2017 / 1497358 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.923,89 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036167-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA RODRIGUES E FERREIRA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036167-97.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:01:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCELA RODRIGUES E FERREIRA FERNANDES CPF/CNPJ Nº 

920.570.981-68 CDA'S Nº 2014 / 1029151 2015 / 1121316 2016 / 1259682 

2017 / 1499686 VALOR DA CAUSA: R$ 9.042,21 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036168-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARRASCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036168-82.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCOS CARRASCO CPF/CNPJ Nº 349.265.349-91 CDA'S Nº 

2014 / 0995409 2015 / 1168146 2016 / 1339074 2017 / 1478560 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.974,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036169-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036169-67.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMALIA MARIA DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 488.033.751-04 CDA'S 

Nº 2014 / 1033915 2015 / 1149039 2016 / 1260661 2017 / 1557347 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.659,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036170-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO ROEWER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036170-52.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCO AURELIO ROEWER CPF/CNPJ Nº 688.902.651-91 CDA'S 

Nº 2014 / 1081980 2015 / 1233698 2016 / 1374290 2017 / 1539794 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.777,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036172-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036172-22.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

293.096.971-72 CDA'S Nº 2014 / 0986853 2015 / 1170084 2016 / 1261348 

2017 / 1508942 VALOR DA CAUSA: R$ 2.520,80 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008056-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008056-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ARI RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 157.977.080-00 CDA'S Nº 2014 / 

1029021 2015 / 1118986 2016 / 1351746 2017 / 1475061 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.382,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008058-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEMATICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008058-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TEMATICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.953.979/0001-76 CDA'S Nº 1587660 VALOR DA CAUSA: R$ 25.725,44 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008059-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO JOSE DE SOUSA MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008059-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AUGUSTINHO JOSE DE SOUSA MENDONCA CPF/CNPJ Nº 282.593.088-19 

CDA'S Nº 2014 / 0996117 2016 / 1348365 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.368,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008061-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CESAR FLORES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008061-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DIRCEU CESAR FLORES DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.069.966/0001-52 CDA'S Nº 1587719 VALOR DA CAUSA: R$ 41.618,43 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008062-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DW TORNEARIA E FRIZADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008062-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DW TORNEARIA E FRIZADORA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.541.594/0001-73 CDA'S Nº 1587689 VALOR DA CAUSA: R$ 8.659,84 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008063-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE CAMPOS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008063-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELIANA DE CAMPOS BORGES CPF/CNPJ Nº 346.485.181-87 CDA'S Nº 

2014 / 1021210 2015 / 1181462 2016 / 1350298 2017 / 1457419 VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.974,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 
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os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008064-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008064-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTONIO MARQUES CPF/CNPJ Nº 334.078.608-97 CDA'S Nº 2014 / 

1013331 2015 / 1128948 2016 / 1354596 2017 / 1558329 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.247,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008065-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008065-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EXTRA CAMINHOES LTDA CPF/CNPJ Nº 04.284.282/0001-57 CDA'S Nº 

1587705 VALOR DA CAUSA: R$ 7.779,13 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008066-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.G. OLIVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008066-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

J.G. OLIVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

36.913.598/0001-57 CDA'S Nº 1587700 VALOR DA CAUSA: R$ 3.251,51 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008067-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008067-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MEGA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.288.774/0001-58 CDA'S Nº 1587711 VALOR DA CAUSA: R$ 2.300,63 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036174-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036174-89.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR CPF/CNPJ Nº 229.884.321-04 

CDA'S Nº 2014 / 1007284 2015 / 1190479 2016 / 1374666 2017 / 1485052 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.901,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036175-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON ARANTES DE FREITAS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036175-74.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAYKON ARANTES DE FREITAS RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 

000.236.431-02 CDA'S Nº 2014 / 0993965 2015 / 1141737 2016 / 1275723 

2017 / 1471236 VALOR DA CAUSA: R$ 2.562,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 
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Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036176-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINELI GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036176-59.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PEDRO MARTINELI GOMES CPF/CNPJ Nº 302.664.757-87 CDA'S 

Nº 2014 / 1014928 2015 / 1207215 2016 / 1339822 2017 / 1517699 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.435,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036177-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RELVITA BORGES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036177-44.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RELVITA BORGES DE CAMPOS CPF/CNPJ Nº 486.811.301-10 

CDA'S Nº 2014 / 1040435 2015 / 1150173 2016 / 1308568 2017 / 1517062 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.975,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036178-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS STIVANELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036178-29.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RUI CARLOS STIVANELLI CPF/CNPJ Nº 285.047.399-53 CDA'S 

Nº 2014 / 0986584 2015 / 1165570 2016 / 1352395 2017 / 1550405 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.897,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036179-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA ASSAGRA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036179-14.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SONIA MARIA ASSAGRA FREITAS CPF/CNPJ Nº 980.314.908-30 

CDA'S Nº 2014 / 0995836 2017 / 1539476 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.389,14 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036180-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 299 de 880



TATIANA ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS GUIMARAES 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036180-96.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TATIANA ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS GUIMARAES 

CPF/CNPJ Nº 001.725.931-23 CDA'S Nº 2014 / 0987445 2015 / 1131926 

2016 / 1371243 2017 / 1479110 VALOR DA CAUSA: R$ 2.652,55 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036181-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE SAMPAIO COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036181-81.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TIAGO DE SAMPAIO COELHO CPF/CNPJ Nº 012.576.901-67 

CDA'S Nº 2014 / 0993959 2015 / 1141732 2016 / 1366781 2017 / 1518522 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.565,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036182-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036182-66.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VALDINEI GONCALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 

774.115.011-15 CDA'S Nº 2014 / 0993954 2015 / 1141728 2016 / 1359825 

2017 / 1551503 VALOR DA CAUSA: R$ 2.562,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036183-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN NERES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 301 de 880



MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036183-51.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILIAN NERES SANTOS CPF/CNPJ Nº 018.999.011-24 CDA'S Nº 

2014 / 0993787 2015 / 1141520 2016 / 1293543 2017 / 1491603 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.562,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036184-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA JUIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036184-36.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: YARA JUIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

843.788.831-04 CDA'S Nº 2014 / 0993938 2015 / 1141705 2016 / 1260556 

2017 / 1516537 VALOR DA CAUSA: R$ 2.386,66 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 
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meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036185-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036185-21.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADEMIR DA SILVA CPF/CNPJ Nº 738.639.631-72 CDA'S Nº 2014 

/ 1077961 2015 / 1135426 2016 / 1316671 2017 / 1493125 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.132,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036186-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR GERMINARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036186-06.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADEMIR GERMINARO CPF/CNPJ Nº 102.594.428-36 CDA'S Nº 

2014 / 1076132 2016 / 1330076 VALOR DA CAUSA: R$ 2.069,05 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 
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caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036187-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO HORACIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036187-88.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AGNALDO HORACIO CPF/CNPJ Nº 352.458.911-15 CDA'S Nº 

2014 / 1033187 2015 / 1155411 2016 / 1352568 2017 / 1537792 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.132,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036188-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AHMAD SAID KARFAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036188-73.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AHMAD SAID KARFAN CPF/CNPJ Nº 181.822.831-91 CDA'S Nº 

2014 / 1018031 2015 / 1125715 2016 / 1292859 2017 / 1564318 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.776,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036189-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AHMAD SAID KARFAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036189-58.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AHMAD SAID KARFAN CPF/CNPJ Nº 181.822.831-91 CDA'S Nº 

2014 / 1043717 2015 / 1169825 2017 / 1536598 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.418,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 
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15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036191-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AHMAD SAID KARFAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036191-28.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:03:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AHMAD SAID KARFAN CPF/CNPJ Nº 181.822.831-91 CDA'S Nº 

2014 / 1043718 2015 / 1169826 2016 / 1267326 2017 / 1536599 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.261,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036192-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036192-13.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:04:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALESSANDRO CARLOS PALAZZO CPF/CNPJ Nº 569.167.281-91 

CDA'S Nº 2014 / 1013428 2015 / 1119346 2017 / 1567490 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.909,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036193-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036193-95.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:04:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALEXANDRA SALES CPF/CNPJ Nº 794.640.761-00 CDA'S Nº 

2014 / 1018521 2015 / 1155564 VALOR DA CAUSA: R$ 2.126,67 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 
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EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036194-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN NORBERTO DE FAZZIO JODAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036194-80.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:04:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALLAN NORBERTO DE FAZZIO JODAS CPF/CNPJ Nº 

004.771.948-69 CDA'S Nº 2014 / 1026914 2015 / 1120231 2016 / 1378227 

2017 / 1488783 VALOR DA CAUSA: R$ 4.884,87 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036195-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA FERRARI DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036195-65.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:04:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDREA FERRARI DE ARAUJO CPF/CNPJ Nº 368.290.641-04 

CDA'S Nº 2014 / 996143 2015 / 1146070 2016 / 1330448 2017 / 1486331 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.253,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036196-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNALU BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036196-50.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:04:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANNALU BORGES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 004.993.641-71 

CDA'S Nº 2014 / 996127 2015 / 1146059 2016 / 1369308 2017 / 1520363 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.068,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036197-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036197-35.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:04:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO CPF/CNPJ Nº 

088.960.201-82 CDA'S Nº 2017 / 1498612 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.015,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036198-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036198-20.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:04:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SONIA FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 405.541.201-00 CDA'S Nº 2014 / 

1063576 2015 / 1238025 2016 / 1290398 2017 / 1577864 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.404,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036199-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA ANTONIA SIQUEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036199-05.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:04:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SONIA ANTONIA SIQUEIRA NASCIMENTO CPF/CNPJ Nº 329.008.721-20 

CDA'S Nº 2014 / 1028335 2016 / 1259712 2017 / 1493931 2017 / 1583631 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.923,14 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036200-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA BEATRICE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036200-87.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:05:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARLA BEATRICE AMORIM CPF/CNPJ Nº 898.060.771-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1054743 2015 / 1223402 2016 / 1288374 2017 / 1536311 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.880,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036201-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO ABADE LUSVARGHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036201-72.2017.8.11.0041 DATA 
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DA DIST. 30/11/2017 11:05:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARLOS AUGUSTO ABADE LUSVARGHI CPF/CNPJ Nº 

021.743.901-24 CDA'S Nº 2014 / 1076578 2015 / 1219759 2016 / 1350338 

2017 / 1487576 VALOR DA CAUSA: R$ 4.944,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036202-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO CARDOSO DE LARA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036202-57.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:05:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CELSO CARDOSO DE LARA PINTO CPF/CNPJ Nº 932.261.528-15 

CDA'S Nº 2014 / 1037076 2015 / 1178491 2016 / 1317781 2017 / 1469503 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.886,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036203-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR JOSE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036203-42.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:05:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLAUDEMIR JOSE ARAUJO CPF/CNPJ Nº 616.759.541-00 CDA'S 

Nº 2014 / 1082012 2015 / 1224307 2016 / 1265230 2017 / 1577254 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.445,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036204-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036204-27.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:05:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SUELI DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 340.479.051-00 CDA'S Nº 2014 / 

1035614 2015 / 1122658 2016 / 1288010 2017 / 1575415 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.634,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036205-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI TEREZINHA ZAGO ROGONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036205-12.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:05:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SUELI TEREZINHA ZAGO ROGONI CPF/CNPJ Nº 655.709.601-04 CDA'S Nº 

2014 / 1049338 2015 / 1153881 2016 / 1311222 2017 / 1504651 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.099,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036206-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036206-94.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:05:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TANIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 283.892.391-91 CDA'S 

Nº 2014 / 1038852 2016 / 1364370 VALOR DA CAUSA: R$ 3.275,87 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036207-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA LOUREIRO HAYASHIDA DORNELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036207-79.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:05:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TATIANA LOUREIRO HAYASHIDA DORNELA CPF/CNPJ Nº 831.170.911-49 

CDA'S Nº 2014 / 1018955 2015 / 1182910 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.800,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036209-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036209-49.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:06:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

THIAGO ALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 007.234.731-70 CDA'S Nº 2014 / 

1002337 2015 / 1122502 2016 / 1303035 2017 / 1471588 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.098,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 317 de 880



autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036210-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036210-34.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:06:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES CPF/CNPJ Nº 045.705.868-48 

CDA'S Nº 2014 / 1044724 2016 / 1375492 2017 / 1573448 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.369,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036211-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIR FERNANDES BISPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036211-19.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:06:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WALDOMIR FERNANDES BISPO CPF/CNPJ Nº 207.276.821-72 CDA'S Nº 

2014 / 0989834 2015 / 1195392 2016 / 1315336 2017 / 1524448 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.934,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036212-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENER FERREIRA PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036212-04.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:06:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VENER FERREIRA PASSOS CPF/CNPJ Nº 535.325.621-20 CDA'S Nº 2014 / 

0996119 2015 / 1145877 2016 / 1298116 2017 / 1486319 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.987,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036213-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA POUSO CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036213-86.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:06:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VERA LUCIA POUSO CURVO CPF/CNPJ Nº 405.614.961-53 CDA'S Nº 2014 

/ 1006627 2015 / 1134358 2016 / 1267201 2017 / 1467028 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.301,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036214-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGATO MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036214-71.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:06:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AGATO MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

37.456.621/0001-94 CDA'S Nº 2017 / 1586007 VALOR DA CAUSA: R$ 

43.530,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036215-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036215-56.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:06:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

11.071.513/0001-00 CDA'S Nº 2017 / 1585986 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.372,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036216-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CANINDE LTDA - EPP (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036216-41.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:06:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA CANINDE LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

11.536.809/0001-59 CDA'S Nº 2017 / 1585990 VALOR DA CAUSA: R$ 

27.920,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036217-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036217-26.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:06:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

04.253.989/0001-04 CDA'S Nº 2017 / 1586010 VALOR DA CAUSA: R$ 

71.168,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036218-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES COMERCIAIS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036218-11.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:07:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DELTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES 

COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 11.806.918/0001-49 CDA'S Nº 2017 

/ 1585967 VALOR DA CAUSA: R$ 8.373,83 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 30/11/2017 11:07:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EAGLE STUDIOS PRESTACAO DE SERVICOS 

CINEMATOGRAFICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 10.745.921/0001-37 CDA'S 

Nº 2017 / 1586034 VALOR DA CAUSA: R$ 3.115,28 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036220-78.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:07:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDGAR DE OLIVEIRA MARINHO - ME CPF/CNPJ Nº 

10.820.622/0001-10 CDA'S Nº 2017 / 1586025 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.751,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036221-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:07:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: F.C.C. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.510.615/0001-11 CDA'S Nº 2017 / 1585984 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.668,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036223-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FV CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036223-33.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:07:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FV CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.863.254/0001-97 CDA'S Nº 2017 / 1586026 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.196,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036224-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RIBEIRO 20628455291 - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036224-18.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:07:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOEL RIBEIRO 20628455291 - ME CPF/CNPJ Nº 

11.935.730/0001-09 CDA'S Nº 2017 / 1585968 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.401,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036225-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON LUIS FELICI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036225-03.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:07:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KLEVERSON LUIS FELICI - ME CPF/CNPJ Nº 12.184.567/0001-44 

CDA'S Nº 2017 / 1586020 VALOR DA CAUSA: R$ 2.047,32 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036226-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVANDERIA CUIABA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036226-85.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:08:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LAVANDERIA CUIABA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

02.863.219/0001-40 CDA'S Nº 2017 / 1586008 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.457,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036227-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FERNANDES NOBRE 00210760141 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036227-70.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:08:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIANO FERNANDES NOBRE 00210760141 CPF/CNPJ Nº 

11.698.014/0001-47 CDA'S Nº 2017 / 1585980 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.719,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036228-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M T A MALVEZZI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036228-55.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:08:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M T A MALVEZZI - ME CPF/CNPJ Nº 02.927.950/0001-91 CDA'S 

Nº 2017 / 1586006 VALOR DA CAUSA: R$ 3.956,90 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036229-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS ANJOS E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036229-40.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:08:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SANTOS ANJOS E SILVA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.639.017/0001-47 CDA'S Nº 2017 / 1585985 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.996,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008020-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C R PASSAGEM E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008020-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: C 

R PASSAGEM E TURISMO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 73.966.947/0001-25 

CDA'S Nº 2017 / 1584468 VALOR DA CAUSA: R$ 12.269,55 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008021-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA DE ALCANTARA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008021-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PEREIRA DE ALCANTARA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 

ME CPF/CNPJ Nº 09.593.122/0001-03 CDA'S Nº 2017 / 1584550 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.521,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008022-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M S DA CONCEICAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008022-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: M 

S DA CONCEICAO - ME CPF/CNPJ Nº 01.169.879/0001-62 CDA'S Nº 2017 / 

1584562 VALOR DA CAUSA: R$ 2.840,04 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 
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ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008023-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA LUCIA MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008023-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REGINA LUCIA MONTEIRO CPF/CNPJ Nº 106.952.811-00 CDA'S 

Nº 1015797 1134637 1343613 1460164 VALOR DA CAUSA: R$ 12.323,16 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008024-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008024-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 00.503.397/0001-34 CDA'S Nº 2016 / 1413978 VALOR DA 

CAUSA: R$ 85.146,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008025-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MAIA PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008025-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LEONARDO MAIA PINHEIRO - ME CPF/CNPJ Nº 05.218.087/0001-91 CDA'S 

Nº 2017 / 1584675 VALOR DA CAUSA: R$ 14.693,97 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 
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CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008026-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCIANO SIQUEIRA MILANEZ - ME CPF/CNPJ Nº 09.330.829/0001-27 

CDA'S Nº 2017 / 1584684 VALOR DA CAUSA: R$ 4.276,46 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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EXECDO: R F PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.110.583/0001-88 CDA'S Nº 2016 / 1413966 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.073,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 
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disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008029-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RODRIGO MAGNANI CPF/CNPJ Nº 206.401.238-99 CDA'S Nº 

2014 / 994039 2016 / 1306716 2017 / 1470605 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.683,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008030-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008030-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 00.503.397/0001-34 CDA'S Nº 2017 / 1584918 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.448,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 
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valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008031-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONDEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008031-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MONDEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.885.803/0001-33 CDA'S Nº 2016 / 1415227 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.906,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008032-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA RODRIGUES SALES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008032-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROSALIA RODRIGUES SALES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

103.084.581-68 CDA'S Nº 2014 / 1014314 2015 / 1135433 2016 / 1306969 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.363,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008033-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL S. SAMPAIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008033-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MANOEL S. SAMPAIO & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 01.953.012/0001-01 

CDA'S Nº 2016 / 1413962 VALOR DA CAUSA: R$ 12.017,29 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008034-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI JORGE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008034-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RUI JORGE ALVES CPF/CNPJ Nº 522.026.741-87 CDA'S Nº 2014 

/ 994048 2016 /1301093 2017 / 1496422 VALOR DA CAUSA: R$ 3.081,84 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008035-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MGN MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008035-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MGN MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 03.357.251/0001-16 CDA'S Nº 2016/1419971 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.006,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008036-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO DOMINGOS DA CRUZ OJEDA 69559295187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008036-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCIO DOMINGOS DA CRUZ OJEDA 69559295187 CPF/CNPJ Nº 

11.971.098/0001-40 CDA'S Nº 2016 / 1415104 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.985,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008037-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO MEGA 95 FM LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008037-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RADIO MEGA 95 FM LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 10.534.269/0001-01 CDA'S 

Nº 2016 / 1419393 VALOR DA CAUSA: R$ 11.504,77 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008038-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K.R. MACHADO - SOFTWARE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008038-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

K.R. MACHADO - SOFTWARE - ME CPF/CNPJ Nº 07.524.567/0001-06 

CDA'S Nº 2016 / 1413796 VALOR DA CAUSA: R$ 9.608,90 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008039-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008039-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIANGELA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 340.441.671-68 CDA'S Nº 2017 / 

1583950 VALOR DA CAUSA: R$ 3.441,09 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 
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ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008040-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVANILCE CLEMENTINA DA LUZ BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008040-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ADEVANILCE CLEMENTINA DA LUZ BARROS CPF/CNPJ Nº 

110.381.361-72 CDA'S Nº 2014 / 1024102 2016 / 1346446 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.208,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008041-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADOLPHO GUYLHERME NANTES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008041-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:36:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ADOLPHO GUYLHERME NANTES SANTOS CPF/CNPJ Nº 011.626.451-99 

CDA'S Nº 2014 / 0993100 2015 / 1204841 2016 / 1367501 2017 / 1480310 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.782,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008042-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008042-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 253.051.948-06 

CDA'S Nº 2014 / 1015491 2015 / 1126540 2017 / 1499799 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.563,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 
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Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008043-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIDE FERREIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008043-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AIDE FERREIRA DE MORAIS CPF/CNPJ Nº 852.535.538-00 CDA'S Nº 2014 / 

1030157 2015 / 1185461 2016 / 1378560 2017 / 1568915 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.077,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008044-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008044-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALCEU FERRARI CPF/CNPJ Nº 340.254.211-00 CDA'S Nº 2014 / 1013160 
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2015 / 1235914 2016 / 1353700 2017 / 1553906 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.919,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008045-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008045-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA FARIAS CPF/CNPJ Nº 697.610.601-44 

CDA'S Nº 2014 / 1026068 2015 / 1197628 2016 / 1303443 2017 / 1563153 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.119,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
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procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008046-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO BENEDITO OLIVEIRA BELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008046-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALESSANDRO BENEDITO OLIVEIRA BELLO CPF/CNPJ Nº 545.069.481-49 

CDA'S Nº 2014 / 1025629 2015 / 1183018 2016 / 1286623 2017 / 1526970 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.900,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008047-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR FRANCA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008047-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALMIR FRANCA RAMOS CPF/CNPJ Nº 006.900.161-82 CDA'S Nº 2014 / 

0996300 2015 / 1141263 VALOR DA CAUSA: R$ 3.321,07 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008048-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO HENRIQUE ROSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008048-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALVARO HENRIQUE ROSE CPF/CNPJ Nº 465.620.799-34 CDA'S Nº 2014 / 

1047037 2015 / 1142238 2016 / 1372494 2017 / 1477229 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.090,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 348 de 880



embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008049-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA CASEMIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008049-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANA LUCIA CASEMIRO CPF/CNPJ Nº 376.375.501-25 CDA'S Nº 2014 / 

1079919 2015 / 1221775 VALOR DA CAUSA: R$ 3.223,76 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008050-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA CASEMIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008050-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANA LUCIA CASEMIRO CPF/CNPJ Nº 376.375.501-25 CDA'S Nº 2014 / 

1079920 2015 / 1221776 VALOR DA CAUSA: R$ 3.223,76 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 
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para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008052-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

andre castrillo (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008052-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

andre castrillo CPF/CNPJ Nº 209.615.881-87 CDA'S Nº 2014 / 1009235 

2015 / 1135170 2016 / 1304534 VALOR DA CAUSA: R$ 9.501,67 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008053-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008053-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANEIRTON PARREIRA SILVA CPF/CNPJ Nº 150.417.436-49 CDA'S Nº 2014 

/ 1081324 2015 / 1208250 2016 / 1292384 2017 / 1561208 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.124,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008054-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ZAVIASKY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008054-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:37:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTONIO CARLOS ZAVIASKY CPF/CNPJ Nº 178.078.161-04 CDA'S Nº 

2014 / 1025840 2015 / 1131224 2016 / 1321614 2017 / 1511328 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.023,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008068-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW SERVICE TERCERIZE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008068-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:38:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NEW SERVICE TERCERIZE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 

CPF/CNPJ Nº 03.162.316/0001-78 CDA'S Nº 1587669 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.392,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008069-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTADORA DE SERVICOS GOMES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008069-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PRESTADORA DE SERVICOS GOMES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.939.634/0001-65 CDA'S Nº 2017 / 1586767 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.071,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008070-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEMATICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008070-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TEMATICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.953.979/0001-76 CDA'S Nº 1587660 VALOR DA CAUSA: R$ 25.725,44 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008071-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VT CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008071-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VT CONSTRUCOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 00.974.143/0001-02 CDA'S 

Nº 1587691 VALOR DA CAUSA: R$ 5.157,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008072-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MORAIS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008072-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SEBASTIAO MORAIS DA SILVA CPF/CNPJ Nº 362.658.371-68 

CDA'S Nº 2014 / 1067702 2015 / 1224475 2016 / 1353830 2017 / 1495064 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.834,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008073-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE VERLANGIERI CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008073-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SILBENE VERLANGIERI CARMO CPF/CNPJ Nº 344.839.261-87 

CDA'S Nº 2014 / 1063759 2015 / 1239286 2016 / 1304452 2017 / 1507291 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.429,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008098-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINA PAES DE ARRUDA KONDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008098-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:42:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDRELINA PAES DE ARRUDA KONDO CPF/CNPJ Nº 

229.919.051-15 CDA'S Nº 2014 / 1021620 2015 / 1204690 2017 / 1484244 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.913,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008099-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO PINTO COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008099-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:42:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO AUGUSTO PINTO COELHO CPF/CNPJ Nº 

857.654.491-15 CDA'S Nº 2014 / 1013261 2016 / 1375943 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.758,48 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 
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pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008101-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008101-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:42:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO MARCOS JORGE CPF/CNPJ Nº 111.155.481-15 CDA'S 

Nº 2014 / 1022182 2015 / 1121772 2016 / 1282806 2017 / 1567199 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.988,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008102-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008102-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:42:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.531.619/0001-83 CDA'S Nº 2018 / 1587538 2018 / 1587539 2018 / 

1587540 2018 / 1587541 2018 / 1587542 VALOR DA CAUSA: R$ 7.257,96 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008104-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008104-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:44:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.531.619/0001-83 CDA'S Nº 1587551 1587563 1587562 1587561 

1587554 1587555 1587560 1587559 VALOR DA CAUSA: R$ 6.817,12 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 
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o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008105-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008105-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:46:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.531.619/0001-83 CDA'S Nº 2018 / 1587617 2018 / 1587618 2018 / 

1587619 2018 / 1587620 2018 / 1587621 VALOR DA CAUSA: R$ 7.346,43 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008107-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008107-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:48:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.531.619/0001-83 CDA'S Nº 2018 / 1587627 2018 / 1587628 2018 / 

1587630 2018 / 1587631 2018 / 1587633 VALOR DA CAUSA: R$ 5.448,37 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008108-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008108-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:50:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.531.619/0001-83 CDA'S Nº 2018 / 1587639 2018 / 1587640 2018 / 

1587641 2018 / 1587642 2018 / 1587644 VALOR DA CAUSA: R$ 3.585,38 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 
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sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008110-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008110-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:52:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.531.619/0001-83 CDA'S Nº 2018 / 1587610 2018 / 1587612 2018 / 

1587613 2018 / 1587614 2018 / 1587616 VALOR DA CAUSA: R$ 3.481,80 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008111-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008111-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:55:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

07.147.210/0001-56 CDA'S Nº 2018 / 1587503 2018 / 1587504 2018 / 

1587506 2018 / 1587507 2018 / 1587508 2018 / VALOR DA CAUSA: R$ 

2.618,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008208-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRSON CARVALHO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008208-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:39:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIRSON CARVALHO DOS REIS CPF/CNPJ Nº 139.585.771-72 

CDA'S Nº 2014 / 1011273 2015 / 1118625 2016 / 1318386 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.124,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008209-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CESAR DA SILVA BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008209-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:40:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADRIANO CESAR DA SILVA BARRETO CPF/CNPJ Nº 

001.998.641-60 CDA'S Nº 2014 / 1021620 2015 / 1204690 2017 / 1484244 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.029,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008212-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008212-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:41:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI CPF/CNPJ Nº 

11.549.323/0001-55 CDA'S Nº 0993992 VALOR DA CAUSA: R$ 5.930,53 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009263-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO FELIX CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009263-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALFREDO FELIX CORREA CPF/CNPJ Nº 086.277.461-68 CDA'S 

Nº 2014 / 1081906 2015 / 1173202 2016 / 1296443 2017 / 1578026 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.404,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009265-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON AGUIAR DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009265-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALISON AGUIAR DA COSTA CPF/CNPJ Nº 714.783.371-68 

CDA'S Nº 2014 / 0989187 2016 / 1353289 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.892,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009268-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 365 de 880



Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009268-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 241.120.381-00 

CDA'S Nº 2014 / 0993961 2015 / 1141734 2016 / 1347159 2017 / 1471234 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.431,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009271-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009271-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELARMIN MIRANDA CPF/CNPJ Nº 128.101.341-20 CDA'S Nº 2014 

/ 1004711 2016 / 1315859 2017 / 1563192 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.318,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009285-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009285-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEONEL JOSE RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 034.608.511-04 CDA'S 

Nº 2014 / 1020434 2015 / 1126366 2016 / 1316227 2017 / 1489493 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.463,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030325-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCY BEZERRA DO NASCIMENTO MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030325-39.2017.8.11.0041 DATA 
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DA DIST. 28/09/2017 14:51:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NERCY BEZERRA DO NASCIMENTO MATOS CPF/CNPJ Nº 

326.044.161-15 CDA'S Nº 2014 / 0996703 2015 / 1175391 2017 / 1473973 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.334,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030328-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RICARDO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030328-91.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:52:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NELSON RICARDO MARTINS CPF/CNPJ Nº 095.604.759-91 

CDA'S Nº 2014 / 1033865 2015 / 1130021 2016 / 1379220 2017 / 1488824 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.402,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030330-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DO BOM DESPACHO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030330-61.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:53:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULA DO BOM DESPACHO SANTOS CPF/CNPJ Nº 111.410.341-15 

CDA'S Nº 2014 / 1014967 2017 / 1550570 2017 / 1580573 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.669,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030331-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030331-46.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:54:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULINA DE SOUZA BARBOSA CPF/CNPJ Nº 468.948.701-44 CDA'S Nº 

2014 / 1059152 2015 / 1225812 2016 / 1373671 2017 / 1552170 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.317,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 
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cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030332-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030332-31.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:54:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 149.682.151-34 CDA'S Nº 

2015 / 1218021 2016 / 1344854 2017 / 1548280 2017 / 1581846 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.198,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030333-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030333-16.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:55:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO CPF/CNPJ Nº 

069.923.857-98 CDA'S Nº 2014 / 1035024 2015 / 1237728 2016 / 1298988 

2017 / 1492211 VALOR DA CAUSA: R$ 7.355,86 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030334-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030334-98.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:56:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROBERTO APARECIDO PEREIRA CPF/CNPJ Nº 188.176.619-53 CDA'S Nº 

2014 / 1027665 2015 / 1158289 2017 / 1469135 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.890,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 
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sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030336-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TAVARES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030336-68.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:56:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROGERIO TAVARES DE CAMPOS CPF/CNPJ Nº 004.693.491-07 CDA'S Nº 

2014 / 1083839 2015 / 1225468 2016 / 1323296 2017 / 1474665 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.786,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030337-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYDD APARECIDA NUNES LEAL BARBOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030337-53.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:57:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NAYDD APARECIDA NUNES LEAL BARBOZA CPF/CNPJ Nº 

241.841.101-00 CDA'S Nº 2014 / 1023279 2015 / 1133381 2016 / 1345851 

2017 / 1558444 VALOR DA CAUSA: R$ 3.565,91 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030338-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TAVARES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030338-38.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:57:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROGERIO TAVARES DE CAMPOS CPF/CNPJ Nº 004.693.491-07 CDA'S Nº 

2014 / 1083838 2015 / 1225467 2016 / 1316094 2017 / 1474664 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.786,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 373 de 880



ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030339-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIM HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030339-23.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:58:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NADIM HADDAD CPF/CNPJ Nº 064.471.228-73 CDA'S Nº 2014 / 

1052303 2015 / 1219190 2016 / 1378999 2017 / 1465808 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.618,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030341-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIM HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030341-90.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:58:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NADIM HADDAD CPF/CNPJ Nº 064.471.228-73 CDA'S Nº 2014 / 

1052304 2015 / 1219191 2016 / 1316628 2017 / 1465809 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.498,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030342-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIM HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030342-75.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:59:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NADIM HADDAD CPF/CNPJ Nº 064.471.228-73 CDA'S Nº 2014 / 

1070510 2015 / 1219566 2016 / 1326770 2017 / 1519267 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.498,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030343-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA BORGES DE PINHO CANAVARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030343-60.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:59:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MONICA BORGES DE PINHO CANAVARROS CPF/CNPJ Nº 

502.638.381-53 CDA'S Nº 2014 / 1016855 2015 / 1185233 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.484,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030344-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ROTHSCHILD ALENCASTRO ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030344-45.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:00:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROTHSCHILD ALENCASTRO ANTUNES CPF/CNPJ Nº 537.483.521-15 

CDA'S Nº 2014 / 1033172 2015 / 1155400 2016 / 1296964 2017 / 1457991 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.930,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030345-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES PLINIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030345-30.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:01:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MOISES PLINIO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 006.910.971-00 CDA'S 

Nº 2014 / 1028754 2015 / 1230169 2016 / 1270755 2017 / 1566255 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.655,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030346-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANI ZAMINHAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030346-15.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:01:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROZANI ZAMINHAN CPF/CNPJ Nº 878.619.681-20 CDA'S Nº 2014 / 

1045623 2015 / 1166722 2016 / 1371921 2017 / 1550357 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.574,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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EXECDO: MOACIR COSTA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 086.182.081-91 CDA'S 

Nº 2014 / 1022177 2015 / 1121199 2016 / 1327824 2017 / 1452070 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.499,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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DA DIST. 28/09/2017 15:02:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RUTE MENDES RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 530.784.469-72 CDA'S Nº 2014 / 

1010831 2015 / 1160859 2016 / 1303412 2017 / 1578744 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.309,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
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extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030350-52.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:03:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RUTE MARQUES FIGUEIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 369.473.502-04 CDA'S 

Nº 2014 / 1075386 2015 / 1212157 2016 / 1354829 2017 / 1555453 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.126,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030352-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR BASAGLIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030352-22.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:03:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MOACIR BASAGLIA CPF/CNPJ Nº 237.841.139-15 CDA'S Nº 

2014 / 1028332 2015 / 1227741 2016 / 1294470 2017 / 1452870 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.225,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 
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citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030353-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INES MARIA VALERIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030353-07.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:04:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INES MARIA VALERIA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 314.472.011-91 

CDA'S Nº 2014 / 1020410 2015 / 1119284 2016 / 1283932 2017 / 1475158 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.654,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030355-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH DECHANDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030355-74.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:04:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RUTH DECHANDT CPF/CNPJ Nº 298.764.001-34 CDA'S Nº PETIÇÃO INICIAL 

E CDA'S ANEXOS. VALOR DA CAUSA: R$ 3.885,18 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030357-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL CALIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030357-44.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:05:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SAMUEL CALIL CPF/CNPJ Nº 003.998.071-52 CDA'S Nº 2014 / 0996294 

2015 / 1141016 2016 / 1279339 VALOR DA CAUSA: R$ 3.645,76 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 
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III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030358-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030358-29.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:05:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA CPF/CNPJ Nº 139.004.981-72 

CDA'S Nº 2014 / 1022217 2015 / 1125838 2016 / 1333017 2017 / 1462579 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.271,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030360-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030360-96.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:06:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA CPF/CNPJ Nº 139.004.981-72 

CDA'S Nº 2014 / 1022217 2015 / 1125838 2016 / 1333017 2017 / 1462579 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.271,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030361-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030361-81.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:06:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SEBASTIAO FERREIRA FILHO CPF/CNPJ Nº 171.642.301-53 CDA'S Nº 

2014 / 0988127 2015 / 1162335 2016 / 1343285 2017 / 1486981 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.141,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 
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330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030362-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030362-66.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:07:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES CPF/CNPJ Nº 353.815.151-20 CDA'S Nº 

2014 / 1029004 2015 / 1118960 2016 / 1359769 2017 / 1575790 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.957,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030363-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA NEVES SMORCINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030363-51.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:08:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SILVANA NEVES SMORCINSKI CPF/CNPJ Nº 774.026.501-20 CDA'S Nº 

2014 / 1037061 2015 / 1179991 2017 / 1481359 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.219,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030364-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY AVELINO LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030364-36.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:08:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SIDNEY AVELINO LEITE CPF/CNPJ Nº 007.170.101-04 CDA'S Nº 

2017 / 1577803 2017 / 1581468 2017 / 1582241 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.642,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030365-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TAKASHI HOSSAKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030365-21.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:09:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SERGIO TAKASHI HOSSAKI CPF/CNPJ Nº 010.525.798-25 CDA'S 

Nº 2014 / 1010353 2015 / 1180505 2016 / 1320437 2017 / 1564695 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.953,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030366-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030366-06.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:09:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 182.000.791-04 

CDA'S Nº 2014 / 1014994 2015 / 1232753 2016 / 1359737 2017 / 1571708 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.332,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030368-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030368-73.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:10:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SEBASTIAO CARDOSO CPF/CNPJ Nº 109.121.001-25 CDA'S Nº 

2014 / 1034922 2015 / 1178453 2016 / 1310794 2017 / 1576309 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.673,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030371-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ANTUNES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030371-28.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:11:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SEBASTIAO ANTUNES DE LIMA CPF/CNPJ Nº 088.497.499-53 

CDA'S Nº 2014 / 1053242 2015 / 1239066 2016 / 1267584 2017 / 1536183 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.359,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030373-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABINA KUCZMARSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030373-95.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:12:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SABINA KUCZMARSKI CPF/CNPJ Nº 268.535.401-82 CDA'S Nº 

2014 / 0994003 2015 / 1145659 2016 / 1318837 2017 / 1533202 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.162,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 
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para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030374-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUFINO DE ALBUQUERQUE GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030374-80.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:12:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RUFINO DE ALBUQUERQUE GOMES CPF/CNPJ Nº 

174.844.991-53 CDA'S Nº 2014 / 1006902 2015 / 1129186 2016 / 1354513 

2017 / 1519460 VALOR DA CAUSA: R$ 4.131,61 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030375-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DE FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030375-65.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:13:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROSALINA DE FRANCA CPF/CNPJ Nº 206.928.541-34 CDA'S Nº 

2014 / 1078479 2015 / 1134216 2016 / 1281564 2017 / 1477063 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.585,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030376-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE MARCIA GARCIA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030376-50.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:14:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROSEANE MARCIA GARCIA DA CUNHA CPF/CNPJ Nº 

570.416.011-53 CDA'S Nº 2014 / 1010290 2015 / 1180343 2016 / 1255662 

2017 / 1514920 VALOR DA CAUSA: R$ 4.279,89 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021988-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA. (AUTOR(A))

BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA. (AUTOR(A))

LUCAS PASSOS COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1021988-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BFTYRE DISTRIBUIDORA DE 

PNEUMATICOS LTDA. e outros RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. 1. Tendo em vista o petitório de id nº 14995879, o mesmo resta 

prejudicado, uma vez que a decisão liminar já foi devidamente cumprida, 

conforme id nº 15020627 e 15020647. 2. Cite-se a parte requerida como 

determinado na decisão de id nº 14904771. 3. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030378-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MAURO EHRET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030378-20.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:15:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RONALDO MAURO EHRET CPF/CNPJ Nº 957.335.231-15 CDA'S 

Nº 2014 / 1024815 2015 / 1128721 2016 / 1356214 2017 / 1581239 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.349,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030379-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGINA GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030379-05.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:16:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROGINA GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

694.600.351-91 CDA'S Nº 2014 / 0993039 2015 / 1183494 2016 / 1354580 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.793,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 28/09/2017 15:17:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROGERIO TORRES DIAS CPF/CNPJ Nº 534.813.991-20 CDA'S Nº 

2014 / 1027358 2015 / 1157885 2016 / 1272768 2017 / 1571133 VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.683,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030382-57.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:17:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROBERTO MOREIRA DA ROCHA CPF/CNPJ Nº 079.348.901-68 

CDA'S Nº 2014 / 1025112 2015 / 1152664 2016 / 1318694 2017 / 1565089 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.064,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030384-27.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:18:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROBERTO GONCALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 930.751.381-34 

CDA'S Nº 2014 / 0994030 2015 / 1142097 2017 / 1547524 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.822,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030385-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BENEDITO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030385-12.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:19:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROBERTO BENEDITO SILVA CPF/CNPJ Nº 285.577.431-49 CDA'S 

Nº 2014 / 1022037 2015 / 1148122 2016 / 1350905 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.910,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 
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valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030387-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO APARECIDO MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030387-79.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:20:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RILDO APARECIDO MACIEL CPF/CNPJ Nº 017.562.318-00 CDA'S 

Nº 2014 / 0990700 2015 / 1184952 2016 / 1348878 2017 / 1510007 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.412,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030388-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RICCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030388-64.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:20:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RICARDO RICCI CPF/CNPJ Nº 005.477.648-12 CDA'S Nº 2014 / 

1010575 2015 / 1163410 VALOR DA CAUSA: R$ 2.302,59 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030389-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030389-49.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:21:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 107.959.876-68 

CDA'S Nº 2014 / 1080009 2015 / 1224153 2016 / 1314417 2017 / 1534509 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.590,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030390-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA ROSA RAIOLA MANGRAVITI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030390-34.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:22:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REGINA ROSA RAIOLA MANGRAVITI CPF/CNPJ Nº 

294.129.918-19 CDA'S Nº 2014 / 1055035 2015 / 1223024 2016 / 1295858 

2017 / 1487912 VALOR DA CAUSA: R$ 4.522,76 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030391-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA LUCIA DE FIGUEIREDO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030391-19.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:22:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REGINA LUCIA DE FIGUEIREDO MONTEIRO CPF/CNPJ Nº 

051.556.491-53 CDA'S Nº 2014 / 1051116 2015 / 1221427 2016 / 1364408 

2017 / 1516148 VALOR DA CAUSA: R$ 12.833,64 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008076-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA NEGRISOLI DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008076-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TATIANA NEGRISOLI DA SILVEIRA CPF/CNPJ Nº 

13.317.835/0001-11 CDA'S Nº 2016 / 1415225 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.271,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008077-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DOS SANTOS BELEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008077-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: UBIRAJARA DOS SANTOS BELEM CPF/CNPJ Nº 176.052.611-87 

CDA'S Nº 2014 / 0986062 2015 / 1179793 2016 / 1346232 2017 / 1480843 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.348,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008078-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA VIDA MAIS SAUDE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008078-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VIVA VIDA MAIS SAUDE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.711.757/0001-47 CDA'S Nº 2016 / 1414210 VALOR DA CAUSA: R$ 

128.110,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008079-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PEREIRA ACADEMIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008079-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:40:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WAGNER PEREIRA ACADEMIA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.280.830/0001-73 CDA'S Nº 2017 / 1584546 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.207,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008080-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DIAS GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008080-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:40:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WALMIR DIAS GUIMARAES CPF/CNPJ Nº 513.258.611-20 CDA'S 

Nº 2017 / 1519468 VALOR DA CAUSA: R$ 2.324,58 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008081-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ZEBINA ALVES DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008081-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:40:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZEBINA ALVES DA GUIA CPF/CNPJ Nº 138.496.201-82 CDA'S Nº 

2014 / 1017633 2015 / 1196869 2016 / 1339241 2017 / 1484232 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.198,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008082-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDON PINHEIRO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008082-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:40:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ABDON PINHEIRO DUARTE CPF/CNPJ Nº 027.889.501-87 CDA'S 

Nº 2014 / 0987145 2015 / 1123038 2016 / 1275812 2017 / 1531015 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.978,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008083-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008083-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:40:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 048.098.401-82 

CDA'S Nº 2014 / 0990359 2015 / 1168276 2016 / 1305389 2017 / 1554774 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.981,89 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008085-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACY FRANCISCO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008085-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:40:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 
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EXECDO: ACY FRANCISCO SILVA CPF/CNPJ Nº 051.113.901-20 CDA'S Nº 

2014 / 1019146 VALOR DA CAUSA: R$ 2.261,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008087-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENALDES AZEVEDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008087-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:40:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADENALDES AZEVEDO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 321.099.201-06 

CDA'S Nº 2014 / 1004306 2015 / 1128408 2016 / 1320898 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.501,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
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extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008088-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008088-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:41:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADRIANA MARIA TEIXEIRA CPF/CNPJ Nº 781.027.311-68 CDA'S 

Nº 2014 / 1035845 2015 / 1127975 2016 / 1272377 2017 / 1552957 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.327,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008089-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CESAR DA SILVA BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008089-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:41:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADRIANO CESAR DA SILVA BARRETO CPF/CNPJ Nº 

001.998.641-60 CDA'S Nº 2014 / 1021620 2015 / 1204690 2017 / 1484244 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.029,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 
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da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008090-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAYDE MONTEIRO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008090-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:41:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALAYDE MONTEIRO PRADO CPF/CNPJ Nº 572.340.941-72 

CDA'S Nº 2014 / 1021978 2016 / 1346944 2017 / 1548551 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.949,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008091-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008091-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:41:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALCIDES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 118.132.108-53 CDA'S Nº 

2014 / 1011078 2015 / 1123538 2017 / 1478856 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.106,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008092-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO JOSE PENHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008092-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:41:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALFREDO JOSE PENHA CPF/CNPJ Nº 076.903.348-22 CDA'S Nº 

2014 / 1030210 2015 / 1131637 2016 / 1316761 2017 / 1511334 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.233,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 408 de 880



Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008093-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008093-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:41:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME CPF/CNPJ Nº 77.405.785/0002-98 CDA'S Nº 2014 / 1078099 2015 / 

1230784 2016 / 1257401 2017 / 1474840 VALOR DA CAUSA: R$ 6.591,11 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008094-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008094-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:41:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME CPF/CNPJ Nº 77.405.785/0002-98 CDA'S Nº 2014 / 1069698 2015 / 

1215736 2016 / 1299738 2017 / 1565957 VALOR DA CAUSA: R$ 7.628,87 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008095-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA VASCONCELOS DARE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008095-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:42:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMANDA VASCONCELOS DARE CPF/CNPJ Nº 044.687.071-43 

CDA'S Nº 2014 / 1059909 2015 / 1231074 2016 / 1334249 2017 / 1521906 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.248,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008096-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO MARIN DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008096-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:42:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMARILDO MARIN DE LIMA CPF/CNPJ Nº 069.607.208-42 CDA'S 

Nº 2015 / 1120864 2017 / 1581683 VALOR DA CAUSA: R$ 4.479,55 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008097-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANACRETA LOPES VITORASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008097-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:42:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANACRETA LOPES VITORASSO CPF/CNPJ Nº 892.028.721-04 

CDA'S Nº 2014 / 1030386 2015 / 1170934 2016 / 1365106 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.642,14 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008194-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEXA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008194-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:34:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLEXA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.200.187/0001-28 CDA'S Nº 1587874 VALOR DA CAUSA: R$ 5.497,11 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008195-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008195-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:34:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

07.282.990/0001-47 CDA'S Nº 1587867 VALOR DA CAUSA: R$ 20.813,07 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008196-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 413 de 880



Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008196-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:35:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

12.676.823/0001-10 CDA'S Nº 1587848 VALOR DA CAUSA: R$ 28.080,42 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008197-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J MESQUITA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008197-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:35:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J MESQUITA JUNIOR - ME CPF/CNPJ Nº 08.574.522/0001-09 

CDA'S Nº 1587879 VALOR DA CAUSA: R$ 4.462,58 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 
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CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008198-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KONNSE DE CONCEICAO APARECIDO DE ASSIS 52321673168 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008198-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:35:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KONNSE DE CONCEICAO APARECIDO DE ASSIS 52321673168 

CPF/CNPJ Nº 11.891.894/0001-73 CDA'S Nº 1587862 VALOR DA CAUSA: 

R$ 16.947,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008199-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO & KALIX MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 415 de 880



VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008199-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:36:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LOTUFO & KALIX MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

CPF/CNPJ Nº 03.212.468/0001-38 CDA'S Nº 1587858 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.686,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008200-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008200-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:36:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

05.809.295/0010-56 CDA'S Nº 1587850 VALOR DA CAUSA: R$ 11.825,41 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 416 de 880



citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008201-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARTINS VILALBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008201-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:37:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCIA MARTINS VILALBA CPF/CNPJ Nº 692.793.651-34 CDA'S 

Nº 1587861 VALOR DA CAUSA: R$ 7.808,69 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008202-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. CORREA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008202-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:37:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: O. B. CORREA - ME CPF/CNPJ Nº 11.433.663/0001-16 CDA'S Nº 

1587881 VALOR DA CAUSA: R$ 8.973,69 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 
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pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008203-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RMD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008203-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:37:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RMD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

07.112.335/0001-40 CDA'S Nº 1587873 VALOR DA CAUSA: R$ 8.700,98 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008204-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008204-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:38:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES CPF/CNPJ Nº 688.549.781-91 

CDA'S Nº 1587860 VALOR DA CAUSA: R$ 57.361,05 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008205-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SESCO CONSTRUCOES DE IMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008205-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:38:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SESCO CONSTRUCOES DE IMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA 

- ME CPF/CNPJ Nº 10.358.693/0001-42 CDA'S Nº 1587833 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.499,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 
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CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008206-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCIDE JEORGE DE ALCANTARA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008206-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:39:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OCIDE JEORGE DE ALCANTARA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.688.256/0001-45 CDA'S Nº 1587875 VALOR DA CAUSA: R$ 3.729,03 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008207-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CORTELAZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008207-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:39:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADILSON CORTELAZZI DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

328.282.091-72 CDA'S Nº 1039547 VALOR DA CAUSA: R$ 10.838,23 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008213-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008213-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:41:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALBERTO GONCALVES CPF/CNPJ Nº 407.916.298-72 CDA'S Nº 

2014 / 1039547 2015 / 1237260 2016 / 1342588 2017 / 1550430 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.675,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009270-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BASSITT FERREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009270-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA BASSITT FERREIRA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.188.331/0001-95 CDA'S Nº 2014 / 1036759 2015 / 1126704 2016 / 

1287206 2017 / 1498079 VALOR DA CAUSA: R$ 24.451,40 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009272-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NASRALA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009272-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIAS NASRALA NETO CPF/CNPJ Nº 437.148.626-68 CDA'S Nº 

2014 / 1064755 2015 / 1224517 2016 / 1274935 2017 / 1465362 VALOR 

DA CAUSA: R$ 18.793,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009273-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009273-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 03.536.158/0001-79 CDA'S Nº 2014 / 1026516 

2015 / 1202821 VALOR DA CAUSA: R$ 10.477,72 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009274-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009274-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:12:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO FRANCO DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 064.935.301-30 

CDA'S Nº 2014 / 1020343 2015 / 1119261 2016 / 1326119 2017 / 1539461 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.737,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009275-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009275-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:12:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GENESIO MORAES CPF/CNPJ Nº 030.272.521-00 CDA'S Nº 2014 

/ 1052658 2015 / 1218075 2016 / 1378979 2017 / 1459264 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.038,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009276-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSERDES DE BARROS RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009276-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:12:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EUSERDES DE BARROS RAMOS CPF/CNPJ Nº 699.209.668-00 

CDA'S Nº 2014 / 1063894 2015 / 1239319 2016 / 1340292 2017 / 1565921 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.735,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 425 de 880



pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009277-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL BUSSIKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009277-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:12:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GENTIL BUSSIKI CPF/CNPJ Nº 001.925.201-30 CDA'S Nº 2014 / 

1065931 2015 / 1239412 2016 / 1270905 2017 / 1490011 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.958,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009279-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009279-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:12:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2014 / 1052997 2015 / 1176177 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.569,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009280-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009280-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:12:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 265.868.191-72 

CDA'S Nº 2014 / 0990933 2016 / 1373519 2017 / 1546155 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.122,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009281-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN GUIDO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009281-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:12:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVAN GUIDO GONCALVES CPF/CNPJ Nº 314.476.351-91 CDA'S 

Nº 2015 / 1126678 2016 / 1334688 2017 / 1466887 2017 / 1582244 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.982,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009282-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LUIZ BULHOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009282-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOEL LUIZ BULHOES CPF/CNPJ Nº 045.971.681-68 CDA'S Nº 

2014 / 1079754 2015 / 1221610 2016 / 1354610 2017 / 1472635 VALOR 

DA CAUSA: R$ 19.627,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 
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no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009283-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS FRANCA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009283-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE MARTINS FRANCA - ME CPF/CNPJ Nº 00.139.652/0001-01 

CDA'S Nº 2017 / 1584919 VALOR DA CAUSA: R$ 13.888,50 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009284-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009284-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSIVAL JOSE DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 502.916.969-53 

CDA'S Nº 2014 / 1013592 2015 / 1118748 2016 / 1364920 2017 / 1526888 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.807,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009298-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA LIMA FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009298-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADRIANA DA SILVA LIMA FARIA CPF/CNPJ Nº 570.268.901-15 

CDA'S Nº 2014 / 1017651 2016 / 1329427 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.014,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 
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CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009336-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN MINIO BRINDES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009336-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:17:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALAN MINIO BRINDES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.494.950/0001-94 CDA'S Nº 1587796 VALOR DA CAUSA: R$ 11.892,86 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009337-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009337-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:17:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.210.234/0001-51 CDA'S Nº 2014 / 1063982 2015 / 1238486 2016 / 

1255633 2017 / 1517421 VALOR DA CAUSA: R$ 86.361,87 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009338-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A O BUBLITZ PRODUTOS E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009338-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:18:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A O BUBLITZ PRODUTOS E SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 

10.464.175/0001-03 CDA'S Nº 1587845 VALOR DA CAUSA: R$ 12.263,87 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009339-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009339-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:18:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES CPF/CNPJ Nº 

03.788.122/0001-82 CDA'S Nº 2014 / 1016768 VALOR DA CAUSA: R$ 

21.414,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009340-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009340-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:18:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 009.935.501-93 

CDA'S Nº 2017 / 1548980 VALOR DA CAUSA: R$ 10.870,97 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009341-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009341-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:18:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELARMIN MIRANDA CPF/CNPJ Nº 128.101.341-20 CDA'S Nº 2014 

/ 1084017 2015 / 1225968 2016 / 1275374 2017 / 1525597 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.019,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 434 de 880



suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009342-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLODOALDO ALBANO BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009342-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:18:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLODOALDO ALBANO BEZERRA CPF/CNPJ Nº 326.074.401-06 

CDA'S Nº 2014 / 1083648 2015 / 1124074 2016 / 1355456 2017 / 1558379 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.693,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009343-67.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009343-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:19:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL CPF/CNPJ Nº 

688.295.661-87 CDA'S Nº 2014 / 0987585 2015 / 1187032 2016 / 1365088 

2017 / 1547415 VALOR DA CAUSA: R$ 85.567,38 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009344-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009344-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:19:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.827.987/0001-00 CDA'S Nº 2014 / 1082186 2015 / 1233788 2016 / 

1341002 2017 / 1539797 VALOR DA CAUSA: R$ 164.388,10 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009345-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009345-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:19:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA 

CPF/CNPJ Nº 69.332.757/0001-89 CDA'S Nº 2014 / 1061662 2015 / 

1218766 2016 / 1298359 2017 / 1497133 VALOR DA CAUSA: R$ 

54.057,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009346-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILCE FERREIRA SIMAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009346-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:19:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOILCE FERREIRA SIMAN CPF/CNPJ Nº 140.397.371-72 CDA'S Nº 

2014 / 1028882 VALOR DA CAUSA: R$ 5.282,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009348-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE SOUSA LOBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009348-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:20:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GUSTAVO DE SOUSA LOBO CPF/CNPJ Nº 616.187.051-72 

CDA'S Nº 2014 / 1054526 2015 / 1154477 2016 / 1290939 2017 / 1467104 

VALOR DA CAUSA: R$ 22.642,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009349-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009349-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:20:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO LOPES DOS SANTOS FILHO CPF/CNPJ Nº 

314.494.331-20 CDA'S Nº 2014 / 0995656 2015 / 1120763 2016 / 1299081 

2017 / 1544731 VALOR DA CAUSA: R$ 17.888,72 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009350-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYRTON SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009350-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:20:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLAYRTON SILVEIRA CPF/CNPJ Nº 021.745.021-00 CDA'S Nº 

2014 / 1048041 2015 / 1132356 2016 / 1358165 2017 / 1469369 VALOR 

DA CAUSA: R$ 22.256,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 
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para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014878-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014878-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:24:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.128.768/0001-10 CDA'S Nº 2018 / 1588210 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.050,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014879-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO NET CONTABIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014879-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:24:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSORCIO NET CONTABIL CPF/CNPJ Nº 09.291.890/0001-02 

CDA'S Nº 2018 / 1587361 VALOR DA CAUSA: R$ 3.270,45 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014881-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA TREVISAN - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014881-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:25:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIEGO DE OLIVEIRA TREVISAN - EPP CPF/CNPJ Nº 

10.380.818/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1588069 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.712,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 
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pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014882-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PHOENIX LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014882-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:25:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PHOENIX LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 07.789.745/0001-20 CDA'S Nº 2018 / 1588327 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.670,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014883-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIAS B. GUIMARAES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014883-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:25:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DONIAS B. GUIMARAES - ME CPF/CNPJ Nº 07.110.279/0001-05 

CDA'S Nº 2018 / 1587872 VALOR DA CAUSA: R$ 8.187,33 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014885-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECMJ-GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014885-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:26:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ECMJ-GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 

CPF/CNPJ Nº 05.240.854/0001-69 CDA'S Nº 2018 / 1588187 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.215,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014886-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014886-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:26:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

07.576.423/0001-01 CDA'S Nº 2018 / 1587526 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.197,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030256-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA INGRID PACHECO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030256-07.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:15:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUANA INGRID PACHECO DA COSTA CPF/CNPJ Nº 

036.797.231-05 CDA'S Nº 2014 / 1042078 2015 / 1232990 2016 / 1315001 

2017 / 1504594 VALOR DA CAUSA: R$ 4.420,09 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030257-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030257-89.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:16:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LOURIVAL LOPES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 046.054.461-68 

CDA'S Nº 2014 / 1034372 2015 / 1159339 2016 / 1275176 2017 / 1468662 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.173,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030258-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE GONCALVES PREZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030258-74.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:16:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MANOEL JOSE GONCALVES PREZA CPF/CNPJ Nº 048.789.651-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1004731 2015 / 1128438 2016 / 1323455 2017 / 1469324 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.899,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030259-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES ASSIS PEIXOTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030259-59.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:17:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LOURDES ASSIS PEIXOTO OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

138.724.001-34 CDA'S Nº 2014 / 1012688 2015 / 1224899 2016 / 1354270 

2017 / 1474554 VALOR DA CAUSA: R$ 4.266,98 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030260-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA NUNES SIRQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030260-44.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:17:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LINDINALVA NUNES SIRQUEIRA CPF/CNPJ Nº 016.837.031-03 

CDA'S Nº 2014 / 1039012 2015 / 1138120 2016 / 1347392 2017 / 1529187 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.727,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 
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VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030261-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO RAMALHO TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030261-29.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:18:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LICINIO RAMALHO TAVARES CPF/CNPJ Nº 000.229.556-31 

CDA'S Nº 2014 / 1028324 2015 / 1225161 2016 / 1339920 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.387,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030262-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 448 de 880



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030262-14.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:18:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCO ANTONIO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 604.477.371-04 CDA'S Nº 2014 

/ 1026442 2015 / 1199770 2016 / 1273263 2017 / 1504976 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.016,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030263-96.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:18:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LICINIO DA COSTA ALENCASTRO CPF/CNPJ Nº 241.900.201-68 

CDA'S Nº 2014 / 1021144 2015 / 1182945 2016 / 1325063 2017 / 1541133 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.401,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030264-81.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:19:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEONARDO SULZER PARADA CPF/CNPJ Nº 704.909.961-91 

CDA'S Nº 2014 / 0996257 2015 / 1145043 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.586,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030265-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS PERAZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030265-66.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:19:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCUS VINICIUS PERAZZA CPF/CNPJ Nº 012.370.521-57 CDA'S Nº 2014 

/ 1066198 2015 / 1239113 2016 / 1311109 2017 / 1574245 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.468,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 
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nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030266-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LECY MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030266-51.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:20:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LECY MARIA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 229.872.741-49 CDA'S Nº 

2014 / 1031832 2016 / 1356175 2017 / 1568025 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.766,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030267-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA BIANCA FERRAZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030267-36.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:20:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LARISSA BIANCA FERRAZ DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

690.203.881-34 CDA'S Nº 2014 / 1031575 2015 / 1130279 2016 / 1376102 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.259,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030268-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JACOBINA DA CRUZ BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030268-21.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:21:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA JACOBINA DA CRUZ BEZERRA CPF/CNPJ Nº 207.071.261-34 

CDA'S Nº 2014 / 1015662 2015 / 1124620 2016 / 1372123 2017 / 1469284 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.237,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 
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advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030269-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. S. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030269-06.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:21:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: L. M. S. S. CPF/CNPJ Nº 033.350.191-80 CDA'S Nº 2014 / 

0990151 2016 / 1377841 VALOR DA CAUSA: R$ 2.261,90 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030270-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MANOEL DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030270-88.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:22:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LAERCIO MANOEL DUARTE CPF/CNPJ Nº 021.761.301-20 CDA'S 

Nº 2014 / 1039690 2015 / 1204581 2016 / 1337892 2017 / 1508049 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.104,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030271-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA PISSUTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030271-73.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:22:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA PISSUTTI CPF/CNPJ Nº 197.303.652-53 

CDA'S Nº 2014 / 1037107 2015 / 1178512 2016 / 1351747 2017 / 1576837 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.147,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030272-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030272-58.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:23:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA APARECIDA LOPES CPF/CNPJ Nº 027.951.401-87 CDA'S Nº 2014 / 

1022347 2015 / 1137833 2016 / 1257777 2017 / 1507037 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.083,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030273-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MANOEL DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030273-43.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:24:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LAERCIO MANOEL DUARTE CPF/CNPJ Nº 021.761.301-20 CDA'S 

Nº 2014 / 1015590 2015 / 1126670 2016 / 1286543 2017 / 1492430 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.294,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030275-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030275-13.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:25:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES MENDONCA CPF/CNPJ Nº 

280.329.341-20 CDA'S Nº 2014 / 1031056 2015 / 1235399 2016 / 1349884 

2017 / 1571076 VALOR DA CAUSA: R$ 7.324,35 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 
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anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030276-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030276-95.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:25:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CPF/CNPJ Nº 

14.922.512/0001-10 CDA'S Nº 2014 / 1051245 2015 / 1232516 2016 / 

1358295 2017 / 1451000 VALOR DA CAUSA: R$ 17.989,87 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030277-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIS BUCAIR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030277-80.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:27:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAMIS BUCAIR CPF/CNPJ Nº 021.703.961-87 CDA'S Nº 2014 / 

1047832 2015 / 1138157 2016 / 1273754 2017 / 1502032 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.288,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030278-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO FLOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030278-65.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:27:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAIMUNDO NONATO FLOR CPF/CNPJ Nº 046.089.091-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1021468 2015 / 1135332 2016 / 1355362 2017 / 1549557 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.347,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030279-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOS SANTOS LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030279-50.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:28:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAIMUNDO DOS SANTOS LARA CPF/CNPJ Nº 021.807.151-53 

CDA'S Nº 2014 / 0996364 2015 / 1176981 2016 / 1338084 2017 / 1576262 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.463,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030280-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA ROSALINA REISDORFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030280-35.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:28:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARTA ROSALINA REISDORFER CPF/CNPJ Nº 495.623.631-04 CDA'S Nº 

2014 / 1078025 2015 / 1218827 2016 / 1348805 2017 / 1579899 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.423,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030282-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030282-05.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:29:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MATEUS ALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 006.702.191-34 CDA'S Nº 2014 / 

1050237 2015 / 1230721 2016 / 1328150 2017 / 1574916 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.719,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030284-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030284-72.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:30:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MAURI DA SILVA CARDOSO CPF/CNPJ Nº 076.525.498-09 CDA'S Nº 2014 

/ 1037113 2015 / 1179248 2016 / 1260375 2017 / 1485408 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.464,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030285-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYSE DE SOUZA FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030285-57.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:31:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MAYSE DE SOUZA FARIA CPF/CNPJ Nº 503.442.341-34 CDA'S Nº 2014 / 

1019009 2015 / 1185266 2016 / 1305100 2017 / 1511450 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.169,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 
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cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030286-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030286-42.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:31:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PEDRO FERREIRA CPF/CNPJ Nº 206.522.161-53 CDA'S Nº 2014 / 

1046054 2015 / 1135255 2016 / 1261916 2017 / 1506444 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.635,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030287-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030287-27.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:32:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI CPF/CNPJ Nº 048.107.619-08 

CDA'S Nº 2014 / 1034493 2015 / 1183099 2016 / 1287352 2017 / 1458949 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.455,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030289-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERI TEREZINHA ROEDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030289-94.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:32:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MERI TEREZINHA ROEDER CPF/CNPJ Nº 432.432.821-87 CDA'S Nº 2014 / 

0995002 2015 / 1169889 2016 / 1322121 2017 / 1580066 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.089,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 
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CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030290-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030290-79.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:33:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO CPF/CNPJ Nº 918.963.121-87 

CDA'S Nº 2014 / 1043997 2015 / 1215051 2016 / 1358870 2017 / 1513009 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.295,89 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030291-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA MAZARIN MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030291-64.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:33:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MILENA MAZARIN MENDONCA CPF/CNPJ Nº 014.749.991-74 CDA'S Nº 

2014 / 1074120 2015 / 1238749 2016 / 1256310 2017 / 1473807 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.598,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030292-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030292-49.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:34:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 483.430.051-04 CDA'S Nº 

2014 / 0997572 2015 / 1121127 2016 / 1340459 2017 / 1562081 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.356,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030293-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030293-34.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:34:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MOACIR COSTA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 086.182.081-91 CDA'S Nº 2014 / 

1016379 2015 / 1155906 2016 / 1270150 2017 / 1494023 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.526,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030294-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA AMARAL DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030294-19.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:35:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MONICA AMARAL DE ANDRADE CPF/CNPJ Nº 593.338.981-15 CDA'S Nº 

2014 / 0995147 2015 / 1181810 2016 / 1366857 2017 / 1536413 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.716,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030295-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO BASTOS PEQUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030295-04.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:36:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO ROBERTO BASTOS PEQUENO CPF/CNPJ Nº 

255.167.799-87 CDA'S Nº 2014 / 1044366 2015 / 1210490 2016 / 1301874 

2017 / 1505014 VALOR DA CAUSA: R$ 4.558,66 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 
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à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030296-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GERMANO RICARDO DREER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030296-86.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:36:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO GERMANO RICARDO DREER CPF/CNPJ Nº 

198.577.139-04 CDA'S Nº 2014 / 1020899 2015 / 1152563 2016 / 1364459 

2017 / 1507518 VALOR DA CAUSA: R$ 4.205,43 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1030297-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030297-71.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:37:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO FERLIN CPF/CNPJ Nº 637.207.369-20 CDA'S Nº 2014 / 

1003236 2015 / 1177983 VALOR DA CAUSA: R$ 2.396,12 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030298-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR OURIVES LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030298-56.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:37:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO CESAR OURIVES LUZ CPF/CNPJ Nº 904.311.621-15 

CDA'S Nº 2014 / 1060129 2015 / 1205098 2016 / 1343037 2017 / 1451033 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.120,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030299-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030299-41.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:38:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MURILO DOMINGOS CPF/CNPJ Nº 242.393.308-82 CDA'S Nº 2014 / 

1080033 2015 / 1216466 2016 / 1322183 2017 / 1516140 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.289,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030300-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030300-26.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:38:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MURILO DOMINGOS CPF/CNPJ Nº 242.393.308-82 CDA'S Nº 2014 / 

1050368 2015 / 1228165 2016 / 1337411 2017 / 1542417 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.702,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030301-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA ANDRESSA CARMELIM PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030301-11.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:39:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAOLA ANDRESSA CARMELIM PAIVA CPF/CNPJ Nº 

004.747.501-32 CDA'S Nº 2014 / 1063171 2015 / 1154427 2016 / 1278887 

2017 / 1500110 VALOR DA CAUSA: R$ 6.777,76 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 
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CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030302-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEMERLY CRISTINE DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030302-93.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:39:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NEMERLY CRISTINE DE CAMPOS CPF/CNPJ Nº 616.318.501-30 CDA'S Nº 

2014 / 0996142 2015 / 1146068 2016 / 1260707 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.239,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030303-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCILENE ALVARENGA DO ESPIRITO SANTO FRONZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030303-78.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:40:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NEUCILENE ALVARENGA DO ESPIRITO SANTO FRONZA CPF/CNPJ Nº 

483.293.471-68 CDA'S Nº 2014 / 1004292 2015 / 1127747 2016 / 1314852 

2017 / 1564344 VALOR DA CAUSA: R$ 7.910,42 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 
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anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030304-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA JORDANA DOS SANTOS BEIRIGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030304-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:40:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAMELA JORDANA DOS SANTOS BEIRIGO CPF/CNPJ Nº 

002.826.251-43 CDA'S Nº 2014 / 1008160 2015 / 1140241 2016 / 1338070 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.369,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030305-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON PAULO DO NASCIMENTO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030305-48.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:41:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NILTON PAULO DO NASCIMENTO LOPES CPF/CNPJ Nº 109.823.450-20 

CDA'S Nº 2014 / 1009089 2015 / 1130689 2016 / 1366803 2017 / 1471533 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.460,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030306-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030306-33.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:41:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA CPF/CNPJ 

Nº 24.955.353/0001-03 CDA'S Nº 2014 / 1016889 2015 / 1185284 2016 / 

1261399 VALOR DA CAUSA: R$ 3.427,55 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 
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dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030307-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODELES DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030307-18.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:42:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ODELES DE SANTANA CPF/CNPJ Nº 206.000.541-87 CDA'S Nº 2014 / 

1037652 2015 / 1201866 2016 / 1361999 2017 / 1524967 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.812,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030308-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR XAVIER GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030308-03.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:42:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OSMAR XAVIER GONCALVES CPF/CNPJ Nº 369.255.608-00 

CDA'S Nº 2014 / 1014335 2016 / 1328452 2017 / 1531098 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.770,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030309-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILIO EUZEBIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030309-85.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:43:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ODILIO EUZEBIO DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 070.086.001-00 CDA'S Nº 

2014 / 1048922 2015 / 1133138 2016 / 1270948 2017 / 1479119 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.033,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030310-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR LOMBARDI FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030310-70.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:43:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OSCAR LOMBARDI FERNANDES CPF/CNPJ Nº 340.304.501-30 

CDA'S Nº 2014 / 1081923 2015 / 1221790 2016 / 1374336 2017 / 1481997 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.541,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030312-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON KIYONORI UEMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030312-40.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:44:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ODILON KIYONORI UEMA CPF/CNPJ Nº 001.757.571-00 CDA'S Nº 2014 / 

1034322 2016 / 1336615 2017 / 1567614 VALOR DA CAUSA: R$ 4.686,71 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030314-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA YURIKO NAKAHARA TOMITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030314-10.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:45:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OLGA YURIKO NAKAHARA TOMITA CPF/CNPJ Nº 875.566.428-87 CDA'S 

Nº 2014 / 1035914 2015 / 1122760 2016 / 1365056 2017 / 1532723 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.860,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030315-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO GONCALO ALVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030315-92.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:45:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ORIVALDO GONCALO ALVES DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 

207.389.941-20 CDA'S Nº 2016 / 1376294 2017 / 1516582 2017 / 1581201 

2017 / 1581847 VALOR DA CAUSA: R$ 4.715,51 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030316-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE TENUTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030316-77.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:46:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ORIENTE TENUTA FILHO CPF/CNPJ Nº 002.174.411-49 CDA'S Nº 

2014 / 1051090 2015 / 1216562 2016 / 1265353 2017 / 1504164 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.392,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030317-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCARLINA MALHEIROS PROENCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030317-62.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:46:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OSCARLINA MALHEIROS PROENCA CPF/CNPJ Nº 275.154.351-00 CDA'S 

Nº 2014 / 1048478 2015 / 1126497 2016 / 1302863 2017 / 1579076 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.400,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030318-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTE PRETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030318-47.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:47:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ORESTE PRETI CPF/CNPJ Nº 068.382.941-68 CDA'S Nº 2014 / 

1055033 2015 / 1223023 2016 / 1288856 2017 / 1542361 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.522,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030319-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030319-32.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:48:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OSVALDO JOAO DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 156.776.561-00 CDA'S Nº 

2014 / 1019028 2015 / 1180694 VALOR DA CAUSA: R$ 3.801,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030320-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA CRISTINA PAES DE BARROS HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030320-17.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:48:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OLGA CRISTINA PAES DE BARROS HADDAD CPF/CNPJ Nº 

229.526.161-91 CDA'S Nº 2016 / 1370787 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.279,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030322-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON OTTONI NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030322-84.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:49:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ODILON OTTONI NOGUEIRA CPF/CNPJ Nº 002.573.461-04 CDA'S 

Nº 2014 / 1051241 2015 / 1232512 2016 / 1306935 2017 / 1502511 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.947,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030393-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REALE PALAZO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030393-86.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:23:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REALE PALAZO JUNIOR CPF/CNPJ Nº 035.801.641-04 CDA'S Nº 

2014 / 1030027 2015 / 1171134 VALOR DA CAUSA: R$ 2.464,38 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 
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presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030394-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA IMOBILIARIA ALIANCA S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030394-71.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:24:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA IMOBILIARIA ALIANCA 

S.A. CPF/CNPJ Nº 04.891.798/0001-60 CDA'S Nº 2015 / 1176187 2016 / 

1302985 2017 / 1452142 VALOR DA CAUSA: R$ 3.279,05 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030401-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030401-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:30:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZILDA FERNANDES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 274.969.371-34 

CDA'S Nº 2014 / 1008141 2015 / 1139938 2016 / 1277385 2017 / 1505291 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.798,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030402-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENIVALDO DANTAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030402-48.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZENIVALDO DANTAS DA SILVA CPF/CNPJ Nº 353.849.801-68 

CDA'S Nº 2014 / 0994749 2015 / 1172447 2016 / 1369920 2017 / 1537026 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.191,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 
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de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030403-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RIBEIRO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030403-33.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZELIA RIBEIRO RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 172.348.831-34 CDA'S 

Nº 2014 / 0990903 2015 / 1161966 2016 / 1303823 2017 / 1481105 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.812,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030404-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZARNOFE RIBEIRO LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030404-18.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZARNOFE RIBEIRO LEITE CPF/CNPJ Nº 003.799.991-53 CDA'S Nº 

2014 / 1024173 2017 / 1458823 VALOR DA CAUSA: R$ 2.227,43 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030405-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZALDIVAR DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030405-03.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZALDIVAR DA SILVA CORREA CPF/CNPJ Nº 206.007.391-04 

CDA'S Nº 2014 / 0994363 2015 / 1182764 2016 / 1373146 2017 / 1490648 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.410,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 487 de 880



diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030406-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030406-85.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE CPF/CNPJ Nº 

502.824.921-00 CDA'S Nº 2014 / 1072303 2015 / 1224498 2016 / 1373871 

2017 / 1546964 VALOR DA CAUSA: R$ 13.299,43 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030407-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030407-70.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WERBERTH CARLOS CORREIA CPF/CNPJ Nº 727.898.751-20 

CDA'S Nº 2014 / 1048218 2015 / 1144392 2016 / 1302576 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.874,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030408-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER AUGUSTO DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030408-55.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WENDER AUGUSTO DO AMARAL CPF/CNPJ Nº 651.108.541-49 

CDA'S Nº 2014 / 0986586 2016 / 1303919 2017 / 1455782 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.389,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030409-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDISNEI DA CUNHA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030409-40.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WALDISNEI DA CUNHA AMORIM CPF/CNPJ Nº 314.590.561-91 

CDA'S Nº 2014 / 1026694 2015 / 1123487 2016 / 1298100 2017 / 1562047 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.634,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030410-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDNEY BASTOS DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030410-25.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WALDNEY BASTOS DE FREITAS CPF/CNPJ Nº 383.883.321-04 

CDA'S Nº 2014 / 1019874 2015 / 1233100 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.611,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030411-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER HELDS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030411-10.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WAGNER HELDS CPF/CNPJ Nº 202.392.891-53 CDA'S Nº 2014 / 

1023883 2015 / 1215254 2016 / 1357021 2017 / 1458876 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.982,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030413-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030413-77.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:31:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 452.441.116-04 

CDA'S Nº 2014 / 1016865 2015 / 1185242 2017 / 1452544 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.977,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030416-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MENDES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030416-32.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VALDETE MENDES DA COSTA CPF/CNPJ Nº 631.856.951-00 

CDA'S Nº 2014 / 1032981 2017 / 1523652 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.058,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030417-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDE ROSA FERREIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030417-17.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VALDE ROSA FERREIRA ALVES CPF/CNPJ Nº 361.768.851-91 

CDA'S Nº 2014 / 1042055 2015 / 1232673 2016 / 1368538 2017 / 1541875 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.277,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030418-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030418-02.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 078.444.171-53 

CDA'S Nº 2014 / 1012359 2015 / 1139818 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.451,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030419-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA BATISTA DE ARRUDA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030419-84.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: THAISA BATISTA DE ARRUDA CORREA DA COSTA CPF/CNPJ 

Nº 828.009.441-53 CDA'S Nº 2014 / 1011436 2015 / 1135554 2016 / 

1311705 2017 / 1467050 VALOR DA CAUSA: R$ 2.963,21 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 
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CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030420-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA LINA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030420-69.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: THEREZINHA LINA RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 030.258.701-25 

CDA'S Nº 2014 / 0987287 2015 / 1118765 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.360,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030421-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA LESCANO ANASTACIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030421-54.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TEREZINHA LESCANO ANASTACIO CPF/CNPJ Nº 

143.364.801-68 CDA'S Nº 2014 / 0997668 2015 / 1121243 2016 / 1303060 

2017 / 1490800 VALOR DA CAUSA: R$ 4.952,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030422-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERENCIO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030422-39.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TERENCIO DE ANDRADE CPF/CNPJ Nº 045.587.821-87 CDA'S Nº 

2014 / 1043666 2015 / 1170546 2016 / 1343296 2017 / 1522353 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.543,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 
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de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030423-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOELI PROENCA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030423-24.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SOELI PROENCA DE JESUS CPF/CNPJ Nº 863.301.281-20 CDA'S 

Nº 2014 / 1008202 2015 / 1166891 2016 / 1349754 2017 / 1474215 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.519,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030424-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE NEVES TAVARES AVILA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030424-09.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SIMONE NEVES TAVARES AVILA CPF/CNPJ Nº 412.004.621-49 

CDA'S Nº 2014 / 0992228 2015 / 1188425 2016 / 1302196 2017 / 1493617 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.618,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030425-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030425-91.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SILVIO CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 039.201.941-87 CDA'S 

Nº 2014 / 1024384 2015 / 1128646 2016 / 1330916 2017 / 1575426 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.135,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030426-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BENHUR DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030426-76.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SILVIO BENHUR DE PAULA CPF/CNPJ Nº 424.638.581-68 CDA'S 

Nº 2014 / 1083268 2015 / 1231851 2016 / 1306002 2017 / 1533468 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.604,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030427-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BENHUR DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030427-61.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:33:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SILVIO BENHUR DE PAULA CPF/CNPJ Nº 424.638.581-68 CDA'S 

Nº 2014 / 1083269 2015 / 1231852 2016 / 1269305 2017 / 1548859 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.604,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030428-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030428-46.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:33:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADELINO DIAS DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 141.781.411-04 CDA'S 

Nº 1045249 VALOR DA CAUSA: R$ 4.053,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 
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anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030429-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DOS REIS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030429-31.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:33:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADEMIR DOS REIS DA COSTA CPF/CNPJ Nº 396.434.171-15 

CDA'S Nº 1053291 1213863 1332387 1533473 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.993,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1030415-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANEUZA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030415-47.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:32:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VANEUZA FRANCISCA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 943.307.351-72 

CDA'S Nº 2014 / 1049843 2016 / 1271693 2017 / 1520774 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.543,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030430-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030430-16.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:33:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR CPF/CNPJ Nº 

314.294.321-87 CDA'S Nº 1057032 1223138 1347201 1497506 VALOR 

DA CAUSA: R$ 13.158,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030431-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030431-98.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:33:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMALIA MARIA DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 488.033.751-04 CDA'S 

Nº 1078314 1221886 1365532 1553223 VALOR DA CAUSA: R$ 14.077,62 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030433-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030433-68.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:33:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA CRISTINA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 107.698.541-68 CDA'S 

Nº 1053290 1213862 1263928 1485179 VALOR DA CAUSA: R$ 12.993,10 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030434-53.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:33:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BLAUDE GABRIEL JACOBINA DA CRUZ ARAUJO CPF/CNPJ Nº 

017.455.151-78 CDA'S Nº 1583517 1303442 1502332 VALOR DA CAUSA: 

R$ 23.052,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030435-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030435-38.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:33:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CELSO ITO CPF/CNPJ Nº 496.180.168-20 CDA'S Nº 1023753 

1132587 1330021 1565381 VALOR DA CAUSA: R$ 14.587,26 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030436-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVONE ELBA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030436-23.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:34:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIVONE ELBA SOUZA CPF/CNPJ Nº 229.432.771-34 CDA'S Nº 

1083723 1220575 1371753 1462407 VALOR DA CAUSA: R$ 14.138,60 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 
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6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030437-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELE MARIA KUHN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030437-08.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:34:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELE MARIA KUHN CPF/CNPJ Nº 536.723.809-20 CDA'S Nº 

1083643 VALOR DA CAUSA: R$ 4.099,66 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 506 de 880



honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030438-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030438-90.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:34:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA CPF/CNPJ Nº 01.543.354/0013-89 

CDA'S Nº 1020602 1149550 1484912 VALOR DA CAUSA: R$ 10.657,55 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030439-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030439-75.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:34:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL CPF/CNPJ Nº 

03.238.698/0001-76 CDA'S Nº 1023879 1215251 1310620 1458874 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.558,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 
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de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030440-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BACARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030440-60.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:34:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FERNANDO CESAR BACARIN CPF/CNPJ Nº 701.415.259-91 

CDA'S Nº 996286 1145635 1319199 1529962 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.041,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030441-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NABARRETTE TREVISAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030441-45.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:34:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FERNANDO NABARRETTE TREVISAN CPF/CNPJ Nº 

570.076.671-04 CDA'S Nº 1032553 1170918 1376894 1531077 VALOR 

DA CAUSA: R$ 15.437,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030442-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030442-30.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:34:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 10.420.827/0001-08 CDA'S Nº 1050281 1225634 1330846 1522582 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.280,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030443-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030443-15.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:35:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 148.486.512-04 

CDA'S Nº 1025668 1175607 1288093 1528810 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.045,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030444-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030444-97.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:35:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.565.333/0001-19 CDA'S Nº 1061152 1208436 1283714 1482997 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.382,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030445-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030445-82.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:35:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GINCO URBANISMO LTDA CPF/CNPJ Nº 05.808.790/0001-50 

CDA'S Nº 1073015 1224603 1278404 1485195 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.218,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030446-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BELATTO GUIZARDI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030446-67.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:36:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GIOVANI BELATTO GUIZARDI - ME CPF/CNPJ Nº 

02.693.037/0001-78 CDA'S Nº 1079910 1224319 1367838 1472624 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.152,14 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030447-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ANTONIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030447-52.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:36:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GLAUCIO ANTONIO DE LIMA CPF/CNPJ Nº 418.883.911-20 

CDA'S Nº 1063673 VALOR DA CAUSA: R$ 3.913,65 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030448-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO IBANHEZ PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030448-37.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:36:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GUSTAVO IBANHEZ PIRES CPF/CNPJ Nº 312.426.308-13 CDA'S 

Nº 996401 VALOR DA CAUSA: R$ 4.252,61 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 
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CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1030449-22.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030449-22.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:36:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HELDER TABORELLI SEMPIO CPF/CNPJ Nº 503.131.851-15 

CDA'S Nº 1027359 1157886 1372868 VALOR DA CAUSA: R$ 11.102,24 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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EXECDO: HERMANI DE PAULA FERREIRA CPF/CNPJ Nº 015.846.181-91 

CDA'S Nº 1007043 1132664 1366990 1497993 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.900,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030461-36.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:38:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SUFLE REFEICOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 10.938.639/0001-76 

CDA'S Nº 2017 / 1584012 VALOR DA CAUSA: R$ 4.955,10 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 
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disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030462-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO APARECIDO FERNANDO DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030462-21.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:39:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENEDITO APARECIDO FERNANDO DO NASCIMENTO - ME 

CPF/CNPJ Nº 12.908.739/0001-85 CDA'S Nº 2017 / 1419907 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.377,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030463-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ALVES CABRAL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030463-06.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:39:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CESAR ALVES CABRAL - ME CPF/CNPJ Nº 11.901.702/0001-62 

CDA'S Nº 2017 / 1419944 VALOR DA CAUSA: R$ 20.889,06 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 
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para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030464-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA RAMOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030464-88.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:40:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA RAMOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.931.629/0001-34 CDA'S Nº 2015 / 1244555 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.897,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030465-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA RAMOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030465-73.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:40:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA RAMOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.931.629/0001-34 CDA'S Nº 2015 / 1244556 2015 / 1244557 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.605,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030466-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA SERVICE INSTALADORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030466-58.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:40:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DELTA SERVICE INSTALADORA EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

10.798.301/0001-66 CDA'S Nº 2016 / 1416031 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.219,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 
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Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030467-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DE OLIVEIRA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030467-43.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:40:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELAINE DE OLIVEIRA FONSECA CPF/CNPJ Nº 384.317.001-06 

CDA'S Nº 2016 / 1414129 VALOR DA CAUSA: R$ 2.889,39 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030468-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIZA M VIEIRA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030468-28.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:40:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORIZA M VIEIRA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME 

CPF/CNPJ Nº 10.840.177/0001-50 CDA'S Nº 2015 / 1244438 2017 / 

1425118 2017 / 1433471 VALOR DA CAUSA: R$ 8.363,96 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030470-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030470-95.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:41:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GINCO URBANISMO LTDA CPF/CNPJ Nº 05.808.790/0001-50 

CDA'S Nº 2016 / 1282386 2017 / 1539807 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.648,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030471-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030471-80.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:41:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GINCO URBANISMO LTDA CPF/CNPJ Nº 05.808.790/0001-50 

CDA'S Nº 2014 / 1075356 2015 / 1211881 2016 / 1298550 2017 / 1581360 

VALOR DA CAUSA: R$ 140.479,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030451-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO IKUO SHIBASAKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030451-89.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:36:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HUMBERTO IKUO SHIBASAKI CPF/CNPJ Nº 980.617.638-34 

CDA'S Nº 1038990 1132975 VALOR DA CAUSA: R$ 7.700,15 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030452-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DREAMS TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030452-74.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:37:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DREAMS TURISMO LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 10.608.113/0001-28 

CDA'S Nº 2017 / 1584025 VALOR DA CAUSA: R$ 2.674,05 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 
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ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030453-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOMAR DE SOUZA LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030453-59.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:37:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIOMAR DE SOUZA LIMA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.399.967/0001-62 CDA'S Nº 2017 / 1583998 2017 / 1583999 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.733,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030454-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSIANE DORNELES DA SILVA 01026223105 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030454-44.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:37:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSIANE DORNELES DA SILVA 01026223105 CPF/CNPJ Nº 

12.930.899/0001-20 CDA'S Nº 2017 / 1584027 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.250,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030455-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. O. CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030455-29.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:37:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: L. R. O. CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.911.512/0001-63 CDA'S Nº 2017 / 1584013 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.840,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 
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Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030456-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENICE OLIVEIRA LARA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030456-14.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:37:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LENICE OLIVEIRA LARA - ME CPF/CNPJ Nº 11.672.473/0001-51 

CDA'S Nº 2017 / 1584010 VALOR DA CAUSA: R$ 4.067,49 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030457-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA BALLASTRELLI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030457-96.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:38:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: METALURGICA BALLASTRELLI LTDA CPF/CNPJ Nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 525 de 880



10.804.006/0001-75 CDA'S Nº 2017 / 1584018 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.733,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030458-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R.F ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE VEICULOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030458-81.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:38:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: R.F ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE VEICULOS LTDA 

- ME CPF/CNPJ Nº 10.698.612/0001-53 CDA'S Nº 2017 / 1584023 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.733,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
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extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030459-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESFRILAR REFRIGERACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030459-66.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:38:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RESFRILAR REFRIGERACAO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.837.935/0001-80 CDA'S Nº 2017 / 1584015 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.350,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030460-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL CITY EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030460-51.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:38:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RURAL CITY EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

13.120.077/0001-47 CDA'S Nº 2017 / 1584026 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.163,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 
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que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030472-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030472-65.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:42:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.645.814/0001-62 CDA'S Nº 2016 / 1417034 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.616,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 528 de 880



honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030474-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030474-35.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:42:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.645.814/0001-62 CDA'S Nº 2016 / 1417046 2016 / 1417047 2016 / 

1417048 2016 / 1417049 2016 / 1417050 2016 / VALOR DA CAUSA: R$ 

2.738,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030475-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030475-20.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:42:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.645.814/0001-62 CDA'S Nº 2015 / 1109568 2015 / 1111854 2016 / 

1383496 2016 / 1386666 2016 / 1398666 2016 / VALOR DA CAUSA: R$ 

76.166,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 
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sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030476-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUTIERREZ E INCHAUSTE LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030476-05.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:42:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GUTIERREZ E INCHAUSTE LTDA. - ME CPF/CNPJ Nº 

11.757.409/0001-73 CDA'S Nº 2015 / 1244492 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.032,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030477-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030477-87.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:42:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.701.446/0001-10 CDA'S Nº 2016 / 1410729 2016 / 1410730 VALOR DA 

CAUSA: R$ 62.598,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030479-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS PACHIEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030479-57.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:43:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCOS VINICIUS PACHIEGA CPF/CNPJ Nº 047.196.598-70 

CDA'S Nº 2015 / 1244545 VALOR DA CAUSA: R$ 12.994,59 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 
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Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030480-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRA MARTINS & BARBOSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030480-42.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:43:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MEIRA MARTINS & BARBOSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

11.343.333/0001-30 CDA'S Nº 2015 / 1244574 2015 / 1244575 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.431,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030481-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030481-27.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:43:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO ROBERTO VIANA CPF/CNPJ Nº 452.131.271-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1044395 VALOR DA CAUSA: R$ 70.828,98 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030482-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030482-12.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:43:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO ROBERTO VIANA CPF/CNPJ Nº 452.131.271-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1044425 2015 / 1205245 2016 / 1271828 2017 / 1553299 

VALOR DA CAUSA: R$ 35.492,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030483-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDO SOARES DE FRANCA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030483-94.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:43:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RENILDO SOARES DE FRANCA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.392.466/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1244862 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.054,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030484-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TRANSPORTADORA REZENDE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030484-79.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:44:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TRANSPORTADORA REZENDE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.180.765/0001-86 CDA'S Nº 2016 / 1415229 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.286,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030485-64.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:44:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BELNIDICE TEREZINHA FIGUEIREDO FERNANDES CPF/CNPJ Nº 

041.794.938-37 CDA'S Nº 2014 / 0996018 2015 / 1144801 2016 / 1316574 

2017 / 1471266 VALOR DA CAUSA: R$ 6.812,95 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 
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CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030486-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030486-49.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:44:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENOCK NOVAES RODER CPF/CNPJ Nº 021.692.741-20 CDA'S Nº 

2014 / 1050358 2015 / 1225623 2016 / 1334921 2017 / 1469250 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.431,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030487-34.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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EXECDO: JOSE NETTO MARTINS CPF/CNPJ Nº 018.771.191-72 CDA'S Nº 

2014 / 1027054 2015/ 1580988 2016 / 1286540 2017 / 1548975 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.628,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030488-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFFONSO DE MATTOS FORTUNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030488-19.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:44:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AFFONSO DE MATTOS FORTUNATO CPF/CNPJ Nº 

039.136.351-49 CDA'S Nº 2014 / 1084098 2015 / 1225430 2016 / 1257397 

2017 / 1487972 VALOR DA CAUSA: R$ 8.337,73 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 
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procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030489-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030489-04.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:45:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AGUINALDO SOARES CPF/CNPJ Nº 444.947.341-87 CDA'S Nº 

2016 / 1416181 VALOR DA CAUSA: R$ 5.499,53 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030490-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030490-86.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:45:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AILTON BARBOSA CPF/CNPJ Nº 097.065.001-97 CDA'S Nº 2014 

/ 1082418 2015 / 1216432 2016 / 1274029 2017 / 1576103 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.243,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 
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valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030491-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALO DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030491-71.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:45:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO GONCALO DO PRADO CPF/CNPJ Nº 070.280.401-00 

CDA'S Nº 2014/1582406 2015/1581464 2016/1581713 2017/1581369 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.240,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030492-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D.C DA COSTA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030492-56.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:45:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: D.C DA COSTA & CIA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

70.493.804/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1048879 2015 / 1127511 2016 / 

1327673 2017 / 1503853 VALOR DA CAUSA: R$ 8.312,31 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030493-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030493-41.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:45:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIRCEU DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 330.780.769-20 CDA'S Nº 

2016 / 1422491 VALOR DA CAUSA: R$ 5.924,40 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 
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tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030504-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYSE DE SOUZA FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030504-70.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:48:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAYSE DE SOUZA FARIA CPF/CNPJ Nº 503.442.341-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1019010 2015 / 1185267 2016 / 1335764 2017 / 1491793 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.044,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030505-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030505-55.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:49:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ Nº 

773.694.751-15 CDA'S Nº 2014 / 1043472 2015 / 1169813 2016 / 1299771 

2017 / 1484080 VALOR DA CAUSA: R$ 5.448,80 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030506-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIZA CLARA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030506-40.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:49:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NARCIZA CLARA LEITE CPF/CNPJ Nº 571.019.901-00 CDA'S Nº 

2014 / 1018079 2015 / 1125792 2016 / 1325907 2017 / 1452059 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.103,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030507-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIZA CLARA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030507-25.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:49:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NARCIZA CLARA LEITE CPF/CNPJ Nº 571.019.901-00 CDA'S Nº 

2014 / 1018075 2015 / 1125787 2016 / 1372351 2017 / 1452058 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.620,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030508-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIZA CLARA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030508-10.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:49:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NARCIZA CLARA LEITE CPF/CNPJ Nº 571.019.901-00 CDA'S Nº 

2014 / 1018077 2015 / 1125789 2016 / 1318940 2017 / 1497672 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.814,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030509-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACO BRASIL-CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030509-92.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:50:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ACO BRASIL-CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.285.007/0001-71 CDA'S Nº 2017 / 1584494 VALOR DA CAUSA: R$ 

76.618,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030510-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APTUS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030510-77.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:50:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: APTUS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 07.748.154/0001-05 CDA'S Nº 2017 / 1584464 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.297,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030511-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030511-62.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:50:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - ME CPF/CNPJ Nº 

08.986.497/0001-70 CDA'S Nº 2017 / 1584454 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.886,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030512-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030512-47.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:50:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BARROS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - 

ME CPF/CNPJ Nº 08.256.170/0001-43 CDA'S Nº 2017 / 1584462 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.188,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030513-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMFOR COMERCIO E MONTAGEM DE FORROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030513-32.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:50:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: COMFOR COMERCIO E MONTAGEM DE FORROS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 03.979.698/0001-27 CDA'S Nº 2017 / 1584450 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.808,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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DA DIST. 28/09/2017 15:46:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2016 /1421258 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.924,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030495-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030495-11.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:46:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2016 / 1415281 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.734,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030496-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030496-93.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:46:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INFINITUS - PARTICIPACOES, SERVICOS ADMINISTRATIVOS E 

COBRANCA LTDA CPF/CNPJ Nº 16.990.667/0001-19 CDA'S Nº 2016 / 

1410872 VALOR DA CAUSA: R$ 4.654,71 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030497-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030497-78.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:47:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO VITOR GOMES CHAINCA CPF/CNPJ Nº 040.412.381-37 

CDA'S Nº 2014 / 1051051 2015 / 1230949 2016 / 1284493 2017 / 1576071 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.815,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 
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termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030498-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GALDINO DELGADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030498-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:47:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE GALDINO DELGADO CPF/CNPJ Nº 171.972.441-53 CDA'S 

Nº 2014 / 1050026 2015 / 1134128 2016 / 1277574 2017 / 1469617 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.410,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030499-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030499-48.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:47:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA CPF/CNPJ Nº 

594.888.161-04 CDA'S Nº 2014 / 1070293 2015 / 1219939 2016 / 1340082 

2017 / 1518538 VALOR DA CAUSA: R$ 8.377,57 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030500-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030500-33.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:47:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ - EPP CPF/CNPJ Nº 

17.824.198/0001-20 CDA'S Nº 2016 / 1414181 VALOR DA CAUSA: R$ 

143.571,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 
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CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030501-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030501-18.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:48:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2016/1420392 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.303,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030502-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOS REIS MARTINS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030502-03.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:48:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MANOEL DOS REIS MARTINS NETO CPF/CNPJ Nº 

035.937.421-28 CDA'S Nº 2014 / 1035507 2015 / 1225270 2016 / 1271206 

2017 / 1524918 VALOR DA CAUSA: R$ 6.029,78 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030503-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES MARTINIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030503-85.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:48:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA ALVES MARTINIANO CPF/CNPJ Nº 770.946.701-68 

CDA'S Nº 2014 / 1008690 2015 / 1224976 2017 / 1550543 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.426,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030514-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030514-17.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:51:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 07.161.483/0001-55 CDA'S Nº 2017 / 1584485 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.303,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030516-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMA BORGES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030516-84.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:51:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDMA BORGES & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.440.905/0001-45 CDA'S Nº 2017 / 1584489 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.228,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030517-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETH DA COSTA E SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030517-69.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:51:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIETH DA COSTA E SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 

06.203.538/0001-80 CDA'S Nº 2017 / 1584481 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.143,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030518-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. NASCIMENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030518-54.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:51:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A. NASCIMENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.254.880/0001-86 CDA'S Nº 2017 / 1584547 VALOR DA CAUSA: R$ 

75.189,48 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030519-39.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIANNI CURVO MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030519-39.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:52:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GIANNI CURVO MUNIZ CPF/CNPJ Nº 848.203.731-53 CDA'S Nº 

2014 / 1039070 2015 / 1135029 2016 / 1278073 2017 / 1489823 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.967,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030520-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIANNI CURVO MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030520-24.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:52:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GIANNI CURVO MUNIZ CPF/CNPJ Nº 848.203.731-53 CDA'S Nº 

2015 / 1216606 2016 / 1367016 2017 / 1472625 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.749,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030521-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIANNI CURVO MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030521-09.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:52:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GIANNI CURVO MUNIZ CPF/CNPJ Nº 848.203.731-53 CDA'S Nº 

2016 / 1326735 2017 / 1514090 VALOR DA CAUSA: R$ 2.254,50 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030522-91.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:52:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1581868 1142126 1287096 

1519651 VALOR DA CAUSA: R$ 13.523,62 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030523-76.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:53:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1580510 1142132 1332878 

1533219 VALOR DA CAUSA: R$ 11.229,59 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 
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CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030524-61.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:53:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582031 1142124 1257176 

1519650 VALOR DA CAUSA: R$ 14.129,31 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030525-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030525-46.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:53:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582190 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.966,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030526-31.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:54:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582033 1460503 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.108,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030527-16.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:54:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582583 1460501 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.727,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030528-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030528-98.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:55:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1581698 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.966,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030529-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030529-83.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:55:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1581869 1143325 1360284 

1574460 VALOR DA CAUSA: R$ 13.919,34 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030530-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030530-68.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:56:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1580511 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.907,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030531-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030531-53.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:57:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582032 1143057 1355539 

1494161 VALOR DA CAUSA: R$ 13.919,34 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 
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depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030532-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030532-38.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:57:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582191 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.907,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030533-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030533-23.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:58:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582192 1143328 1259843 

1533225 VALOR DA CAUSA: R$ 13.919,34 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030535-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030535-90.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:59:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582255 1142125 1289233 

1574458 VALOR DA CAUSA: R$ 12.350,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 
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para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030536-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030536-75.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 16:00:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582258 1143059 1346404 

1533220 VALOR DA CAUSA: R$ 13.333,92 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030537-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030537-60.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 16:01:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1582433 1143327 1312550 

1574461 VALOR DA CAUSA: R$ 13.919,34 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036091-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036091-73.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:24:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2014 / 1012432 2015 / 

1162706 2016 / 1285734 2017 / 1536506 VALOR DA CAUSA: R$ 4.257,77 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036092-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036092-58.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:24:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2014 / 1010039 2015 / 

1162012 2016 / 1376037 VALOR DA CAUSA: R$ 2.750,32 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1036093-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZUNEIDE BEATRIZ CAMPOS CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036093-43.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:24:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZUNEIDE BEATRIZ CAMPOS CARVALHO CPF/CNPJ Nº 

110.358.621-15 CDA'S Nº 2014 / 1004083 2016 / 1265557 2017 / 1470637 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.712,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036094-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036094-28.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 10:24:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1499135 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.093,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036230-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECULOS COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036230-25.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:08:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SECULOS COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 02.889.476/0001-50 CDA'S Nº 2017 / 1586009 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.194,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036231-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SENSORES GEOPROCESSAMENTO E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA. - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036231-10.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:08:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SENSORES GEOPROCESSAMENTO E ASSESSORIA AMBIENTAL 

LTDA. - EPP CPF/CNPJ Nº 05.316.044/0001-49 CDA'S Nº 2017 / 1586011 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.762,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036232-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STELA AMERICO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036232-92.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:08:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: STELA AMERICO FERNANDES - ME CPF/CNPJ Nº 

12.575.111/0001-05 CDA'S Nº 2017 / 1586005 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.930,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036233-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036233-77.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:08:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.912.621/0001-03 CDA'S Nº 2017 / 1586023 VALOR DA CAUSA: R$ 

130.850,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036234-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. ALBUQUERQUE SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036234-62.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:09:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A. A. ALBUQUERQUE SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 

10.632.190/0001-13 CDA'S Nº 2017 / 1586037 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.253,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036235-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS & ASSIS JUNIOR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036235-47.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:09:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSIS & ASSIS JUNIOR LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

32.939.555/0001-90 CDA'S Nº 2017 / 1585992 VALOR DA CAUSA: R$ 

37.639,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036236-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRACOMP LOGISTICA SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036236-32.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:09:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BRACOMP LOGISTICA SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 03.762.512/0001-83 CDA'S Nº 2017 / 1586038 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.142,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036237-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MARKETING DIRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036237-17.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:09:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BRASIL MARKETING DIRETO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.708.651/0001-94 CDA'S Nº 2017 / 1586254 VALOR DA CAUSA: R$ 

71.912,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036238-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036238-02.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:09:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.720.745/0001-89 CDA'S Nº 2017 / 1586039 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.985,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036239-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036239-84.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:09:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP 

CPF/CNPJ Nº 10.682.530/0001-10 CDA'S Nº 2017 / 1586256 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.714,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036499-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036499-64.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:08:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142188 1279570 1570053 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.568,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036506-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G.F.SILVA & J.S.LANGE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036506-56.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:17:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: G.F.SILVA & J.S.LANGE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08757508000140 CDA'S Nº 2017 / 1584458 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.961,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036508-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036508-26.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:18:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1332048 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.160,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036510-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036510-93.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:19:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142190 1333845 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.680,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036511-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036511-78.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:20:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142191 1261626 1453710 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.167,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036512-63.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036512-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:21:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1298174 1500539 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.258,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036513-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036513-48.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:22:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1270870 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.177,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036514-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036514-33.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:24:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1325164 1494407 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.081,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 582 de 880



MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036515-18.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:25:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142198 1369226 1565218 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.584,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036516-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036516-03.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:27:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1356899 1530050 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.392,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036518-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036518-70.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:29:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142200 1343826 1494408 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.333,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036519-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036519-55.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:31:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142203 1366397 1537685 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.584,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 
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arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036520-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036520-40.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 04/12/2017 10:34:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1581867 1142121 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.178,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1037579-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & VILELA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1037579-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 14/12/2017 09:36:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LOPES & VILELA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 08.884.182/0001-12 

CDA'S Nº VALOR DA CAUSA: R$ 15.402,90 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018627-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (EXECUTADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1018627-70.2016.8.11.0041 DIST.: 

27/10/2016 17:26:25 EXECda: RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A CNPJ 

nº 03.005.212/0001-50 CDA's: 903008 - 1175496 VALOR: R$ 17.022,94 

785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na 

data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a 

efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, 

através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que 

pacífico é o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do 

cabimento da Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal 

relativamente às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, 

que não demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 
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suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002077-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & VILELA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002077-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LOPES & VILELA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 08.884.182/0001-12 CDA'S Nº 

1586832 VALOR DA CAUSA: R$ 15.402,90 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 
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INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002078-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ Nº 04.531.619/0001-83 

CDA'S Nº 2017 / 1421665 2017 / 1428538 2017 / 1429202 2017 / 1582725 

2017 / 1582727 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 3.720,77 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Nº 2017 / 1419785 2017 / 1419787 2017 / 1420006 2017 / 1420007 2017 / 

1420008 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 57.774,99 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 589 de 880



procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002081-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: L 

M TAXI LOTACAO EIRELI - EPP CPF/CNPJ Nº 00.434.524/0001-90 CDA'S 

Nº 1423184 1423182 1423185 1423186 1423181 1423187 1423179 

1423176 1423178 VALOR DA CAUSA: R$ 30.165,83 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002082-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L M TAXI LOTACAO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002082-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: L 

M TAXI LOTACAO EIRELI - EPP CPF/CNPJ Nº 00.434.524/0001-90 CDA'S 

Nº 1423189 1423190 1423191 1423193 1423180 1423195 1423197 

1423194 VALOR DA CAUSA: R$ 3.816,11 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 
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pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002083-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE PEREZ MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002083-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

HENRIQUE PEREZ MARTINS CPF/CNPJ Nº 603.582.209-63 CDA'S Nº 2014 / 

1077928 2015 / 1203275 2016 / 1276013 2017 / 1572592 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.130,89 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 591 de 880



honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002084-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALTAIR GEIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002084-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTONIO ALTAIR GEIER CPF/CNPJ Nº 467.321.449-87 CDA'S Nº 2014 / 

1050392 2015 / 1220164 2016 / 1306351 2017 / 1459227 VALOR DA 

CAUSA: R$ 32.519,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002085-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002085-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2014 / 

1050654 2015 / 1224315 2016 / 1295065 2017 / 1570788 VALOR DA 

CAUSA: R$ 31.499,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 
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15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002086-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002086-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MAURICIO FERREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 475.360.551-53 CDA'S Nº 

2014 / 1077932 2015 / 1203278 2016 / 1286137 2017 / 1495992 VALOR 

DA CAUSA: R$ 19.754,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030144-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERONIAS GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030144-38.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:33:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HERONIAS GONCALVES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 

299.707.921-72 CDA'S Nº 2014 / 1014724 2015 / 1177788 2016 / 1299782 

2017 / 1512230 VALOR DA CAUSA: R$ 4.125,35 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030145-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERACLIO MOREIRA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030145-23.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:34:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HERACLIO MOREIRA REIS CPF/CNPJ Nº 216.825.693-49 CDA'S 

Nº 2014 / 1029813 2015 / 1158838 2016 / 1327534 2017 / 1475511 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.358,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030146-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030146-08.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:34:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO PEREIRA DE ANDRADE CPF/CNPJ Nº 034.450.201-59 

CDA'S Nº 2014 / 1033334 2015 / 1127910 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.260,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030147-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUERING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030147-90.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:34:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO GUERING CPF/CNPJ Nº 466.897.709-82 CDA'S Nº 2014 / 

0989338 2015 / 1152945 2016 / 1274895 2017 / 1508520 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.734,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030149-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030149-60.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:34:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO FRANCISCO DE MORAIS CPF/CNPJ Nº 314.580.411-15 

CDA'S Nº 2014 / 1019106 2015 / 1177077 2016 / 1327861 2017 / 1541167 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.698,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030150-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FEBRONIO DE FIGUEREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030150-45.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:35:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO FEBRONIO DE FIGUEREDO CPF/CNPJ Nº 027.864.781-20 

CDA'S Nº 2014 / 1052505 2015 / 1220723 2016 / 1348052 2017 / 1502333 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.877,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030151-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 597 de 880



Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE SOUZA PINTO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030151-30.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:35:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO DE SOUZA PINTO NETO CPF/CNPJ Nº 127.634.111-34 

CDA'S Nº 2014 / 1021431 2015 / 1135316 2016 / 1321056 2017 / 1490207 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.490,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030152-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030152-15.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:35:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO DA SILVA RONDON CPF/CNPJ Nº 103.087.251-15 CDA'S 

Nº 2014 / 1046509 2015 / 1133797 2016 / 1269783 2017 / 1499875 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.899,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030153-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CRISOSTOMO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030153-97.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:35:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO CRISOSTOMO DE FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 

001.957.071-68 CDA'S Nº 2014 / 1075707 2015 / 1238237 2016 / 1280612 

2017 / 1561275 VALOR DA CAUSA: R$ 4.430,52 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030154-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFFER SUELLEM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030154-82.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:35:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JENNIFFER SUELLEM DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 018.643.441-30 

CDA'S Nº 2014 / 1014832 2015 / 1176060 2016 / 1364439 2017 / 1572632 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.449,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030155-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030155-67.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:36:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JEFFERSON DE SOUZA GONCALVES CPF/CNPJ Nº 

024.828.521-10 CDA'S Nº 2014 / 0994035 2015 / 1142103 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.351,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030156-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO VAVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030156-52.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:36:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JANIO VAVA RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 411.518.281-49 CDA'S 

Nº 2014 / 1020859 2015 / 1152833 2016 / 1377702 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.423,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030157-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VANDERLEI DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030157-37.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:36:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO VANDERLEI DA FONSECA CPF/CNPJ Nº 003.614.698-61 

CDA'S Nº 2014 / 0998174 2015 / 1144867 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.060,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030158-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030158-22.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:36:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO CARLOS SA DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 629.679.671-49 

CDA'S Nº 2014 / 1027825 2015 / 1171067 2016 / 1355891 2017 / 1529295 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.624,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 602 de 880



honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030159-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ATAIDE DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030159-07.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:37:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO BATISTA ATAIDE DE MATOS CPF/CNPJ Nº 

362.942.841-04 CDA'S Nº 2014 / 1054918 2015 / 1222826 2016 / 1374821 

2017 / 1574147 VALOR DA CAUSA: R$ 12.848,78 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030160-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030160-89.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:37:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JERONIMA SILVA COSTA CPF/CNPJ Nº 209.466.351-53 CDA'S 

Nº 2014 / 1040579 2015 / 1159555 2016 / 1347139 2017 / 1573442 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.845,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 
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AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030162-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LEVY ESPINDOLA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030162-59.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:38:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JEFFERSON LEVY ESPINDOLA DIAS CPF/CNPJ Nº 

321.645.211-53 CDA'S Nº 2014 / 0998999 2015 / 1138776 2016 / 1267864 

2017 / 1565640 VALOR DA CAUSA: R$ 2.961,22 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030163-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CUNTO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030163-44.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:38:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE CUNTO NETO CPF/CNPJ Nº 368.150.553-53 CDA'S Nº 2014 / 

0999937 2015 / 1131009 2016 / 1344659 2017 / 1493015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.532,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030165-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030165-14.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:38:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 594.908.021-15 CDA'S Nº 

2014 / 1015320 2015 / 1232759 2016 / 1363236 2017 / 1550573 VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.272,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 605 de 880



ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030167-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030167-81.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:39:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE RICARDO DE MELLO CPF/CNPJ Nº 485.896.086-20 CDA'S Nº 2014 / 

0996297 2015 / 1141018 VALOR DA CAUSA: R$ 2.635,27 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030168-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA APARECIDA PONTES LOPES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030168-66.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:39:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KEYLA APARECIDA PONTES LOPES DIAS CPF/CNPJ Nº 

820.888.531-20 CDA'S Nº 2014 / 1031563 2015 / 1126387 2016 / 1284721 

2017 / 1567333 VALOR DA CAUSA: R$ 2.328,77 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030169-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030169-51.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:39:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KEMUEL MARTINS FORTES CPF/CNPJ Nº 826.033.751-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1048054 2015 / 1188623 2017 / 1486276 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.854,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030171-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDY DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030171-21.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:39:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JURANDY DA SILVA DIAS CPF/CNPJ Nº 304.039.601-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1081266 2015 / 1231826 2016 / 1332281 2017 / 1553402 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.554,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030172-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR BERNINE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030172-06.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:40:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JURANDIR BERNINE DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 013.217.351-46 

CDA'S Nº 2014 / 1052305 2015 / 1180251 2016 / 1276798 2017 / 1466986 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.037,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030173-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FREDERICO GAHYVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030173-88.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:40:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULIO FREDERICO GAHYVA CPF/CNPJ Nº 501.576.478-20 

CDA'S Nº 2014 / 1025916 2015 / 1135740 2016 / 1320281 2017 / 1495157 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.691,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030174-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PATINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030174-73.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:40:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULIO CESAR PATINI CPF/CNPJ Nº 288.427.661-00 CDA'S Nº 

2014 / 1036606 2015 / 1149119 2016 / 1306151 2017 / 1549760 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.621,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030175-58.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:
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DA DIST. 28/09/2017 13:41:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULIANO DONIZETE NUNES CPF/CNPJ Nº 043.120.376-80 CDA'S 

Nº 2014 / 1008896 2015 / 1122937 2016 / 1329585 2017 / 1569655 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.380,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030176-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030176-43.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:41:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULIANA CUSTODIO DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 021.784.551-74 

CDA'S Nº 2014 / 0990158 2015 / 1192179 2016 / 1352460 2017 / 1516432 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.285,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030177-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEI DUARTE GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030177-28.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:41:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JUCILEI DUARTE GUIMARAES CPF/CNPJ Nº 387.929.821-15 

CDA'S Nº 2014 / 1012168 2015 / 1179054 2016 / 1365036 2017 / 1533655 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.281,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030178-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REGINALDO DOS SANTOS MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030178-13.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:41:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE REGINALDO DOS SANTOS MARQUES CPF/CNPJ Nº 

328.710.071-87 CDA'S Nº 2014 / 1076668 2015 / 1219786 2016 / 1269889 

2017 / 1502480 VALOR DA CAUSA: R$ 14.604,72 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 
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Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030179-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IMBRIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030179-95.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:42:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE IMBRIANI CPF/CNPJ Nº 274.928.181-49 CDA'S Nº 2014 / 

1039918 2015 / 1215119 2016 / 1276791 2017 / 1546622 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.293,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030180-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE SOLDATELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030180-80.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:42:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE HENRIQUE SOLDATELLI CPF/CNPJ Nº 311.454.850-49 CDA'S Nº 

2014 / 1078152 2015 / 1231272 2016 / 1322240 2017 / 1477116 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.709,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030181-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLORIANO NUNES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030181-65.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:42:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE FLORIANO NUNES DIAS CPF/CNPJ Nº 048.807.731-15 

CDA'S Nº 2014 / 1061147 2015 / 1236603 2016 / 1275333 2017 / 1466468 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.446,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030182-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDIR JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030182-50.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:43:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE VALDIR JORGE CPF/CNPJ Nº 137.796.211-34 CDA'S Nº 2014 / 

1063608 2015 / 1220821 2016 / 1347510 2017 / 1466508 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.775,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030183-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES VINHAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030183-35.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:43:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE MARQUES VINHAL CPF/CNPJ Nº 038.415.961-34 CDA'S Nº 2014 / 

1029900 2015 / 1158976 2016 / 1258974 2017 / 1471049 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.496,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030184-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERRAZ FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030184-20.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:43:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE FERRAZ FILHO CPF/CNPJ Nº 281.621.889-91 CDA'S Nº 

2014 / 1019385 2015 / 1158689 2016 / 1310674 2017 / 1455078 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.157,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030185-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARIZETE PINTO CALIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030185-05.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:44:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JULIETA MARIZETE PINTO CALIL CPF/CNPJ Nº 324.784.370-15 CDA'S Nº 

2017 / 1544693 VALOR DA CAUSA: R$ 2.879,95 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030187-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CELIDONIO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030187-72.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:44:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE CELIDONIO DIAS CPF/CNPJ Nº 072.123.721-53 CDA'S Nº 

2014 / 1048561 2017 / 1519422 VALOR DA CAUSA: R$ 2.080,46 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030188-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030188-57.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:44:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE BATISTA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 346.071.451-49 CDA'S 

Nº 2014 / 1027768 2015 / 1177514 2016 / 1296010 2017 / 1462070 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.692,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030189-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MAGALHAES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030189-42.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:45:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JULIETA MAGALHAES CORREA CPF/CNPJ Nº 522.950.951-15 CDA'S Nº 

2014 / 1023583 2015 / 1177152 2016 / 1359396 2017 / 1494242 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.373,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030190-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE MORAES FILHO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030190-27.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:45:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JORGE DE MORAES FILHO CPF/CNPJ Nº 171.842.401-97 CDA'S 

Nº 2014 / 1034583 2015 / 1120838 2016 / 1291704 2017 / 1469407 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.949,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030191-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS EDUARDO DE MIRANDA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030191-12.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:46:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JONATAS EDUARDO DE MIRANDA CAMPOS CPF/CNPJ Nº 

650.507.701-49 CDA'S Nº 2014 / 1010861 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.692,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030192-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR ANANIAS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030192-94.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:47:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JONAIR ANANIAS MIRANDA CPF/CNPJ Nº 387.948.889-49 

CDA'S Nº 2014 / 1018844 2015 / 1131761 2016 / 1377242 2017 / 1511355 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.963,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030193-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030193-79.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:47:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOELSON MENDES DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 597.731.979-72 

CDA'S Nº 2014 / 1006649 2015 / 1135183 2016 / 1283780 VALOR DA 
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CAUSA: R$ 2.323,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030194-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ANTONIO DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030194-64.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:47:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAQUIM ANTONIO DE SANTANA CPF/CNPJ Nº 065.809.551-04 

CDA'S Nº 2014 / 1000317 2015 / 1131401 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.239,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030195-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030195-49.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:48:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

022.721.159-69 CDA'S Nº 2014 / 1020258 2015 / 1119919 2016 / 1298821 

2017 / 1566603 VALOR DA CAUSA: R$ 4.621,66 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030196-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZANY PEREIRA DE AMORIM SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030196-34.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:48:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IZANY PEREIRA DE AMORIM SOUZA CPF/CNPJ Nº 

131.777.878-24 CDA'S Nº 2014 / 1006654 2015 / 1135190 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.274,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 
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o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030197-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN GRACIANO DA COSTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030197-19.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:49:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVAN GRACIANO DA COSTA FILHO CPF/CNPJ Nº 

040.246.836-83 CDA'S Nº 2014 / 1054798 2015 / 1225585 2016 / 1287926 

2017 / 1487926 VALOR DA CAUSA: R$ 3.858,62 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017335-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017335-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:09:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1203101 2016 / 

1319074 2017 / 1540465 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017337-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017337-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:15:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELETROTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

00.089.431/0001-76 CDA'S Nº 2017 / 1586313 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.841,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 625 de 880



sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017338-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017338-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:16:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CPF/CNPJ Nº 

13.578.744/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1587903 2018 / 1587904 VALOR DA 

CAUSA: R$ 28.433,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017339-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017339-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:16:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1213546 2016 / 

1273957 2017 / 1533459 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017296-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.N. BRANDAO FILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017296-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:52:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M.N. BRANDAO FILHO & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.157.078/0001-99 CDA'S Nº 1588063 VALOR DA CAUSA: R$ 4.204,39 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017297-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017297-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:52:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.478.948/0001-45 CDA'S Nº 2017 / 1541972 2017 / 1581652 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.409,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017301-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017301-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:59:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.478.948/0001-45 CDA'S Nº 2016 / 1326438 2017 / 1557532 2017 / 

1581160 VALOR DA CAUSA: R$ 3.009,50 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017302-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017302-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:06:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200534 2016 / 

1366389 2017 / 1455695 VALOR DA CAUSA: R$ 2.333,96 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017306-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017306-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:11:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219647 2016 / 

1342057 2017 / 1576134 VALOR DA CAUSA: R$ 2.014,87 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017310-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017310-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:16:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219533 2016 / 

1284051 2017 / 1470179 VALOR DA CAUSA: R$ 2.014,87 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017311-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017311-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:21:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200803 2016 / 

1321656 2017 / 1552288 VALOR DA CAUSA: R$ 2.014,87 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 
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prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017313-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017313-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:26:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1169959 2016 / 

1296982 2017 / 1518684 VALOR DA CAUSA: R$ 1.983,87 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1017316-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017316-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:31:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1203100 2016 / 

1345588 2017 / 1539276 VALOR DA CAUSA: R$ 1.961,70 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017319-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017319-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:36:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200818 2016 / 

1375456 2017 / 1496266 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 
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Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017284-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017284-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:30:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1191789 2016 / 

1343333 2017 / 1471174 VALOR DA CAUSA: R$ 2.189,53 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017285-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017285-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:33:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200816 2016 / 

1314358 2017 / 1504270 VALOR DA CAUSA: R$ 2.187,47 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017286-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017286-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:36:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1205895 2016 / 

1360001 2017 / 1533455 VALOR DA CAUSA: R$ 2.171,58 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017288-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017288-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:39:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1211201 2016 / 

1361843 2017 / 1533457 VALOR DA CAUSA: R$ 2.145,28 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017289-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017289-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:43:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200535 2016 / 

1367497 2017 / 1455696 VALOR DA CAUSA: R$ 2.429,66 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017291-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017291-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:47:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1156300 2016 / 

1283218 2017 / 1560964 VALOR DA CAUSA: R$ 2.106,57 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 
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CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017292-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SA BRASIL CONSULTORIA, LOGISTICA E CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017292-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:51:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SA BRASIL CONSULTORIA, LOGISTICA E CONSTRUCAO LTDA 

CPF/CNPJ Nº 09.398.170/0001-40 CDA'S Nº 2018 / 1588503 VALOR DA 

CAUSA: R$ 76.649,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017293-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A C COMERCIO IMPORTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017293-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:51:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A C COMERCIO IMPORTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 02.094.801/0001-99 CDA'S Nº 2018 / 1588059 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.336,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017294-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JNB REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017294-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:51:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JNB REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

07.591.378/0001-56 CDA'S Nº 1588060 VALOR DA CAUSA: R$ 23.633,02 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017295-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M A DIAS COMERCIO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017295-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:52:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M A DIAS COMERCIO E SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 

02.104.573/0001-90 CDA'S Nº 1588062 VALOR DA CAUSA: R$ 18.767,43 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017261-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017261-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:07:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1203113 2016 / 

1374628 2017 / 1496268 VALOR DA CAUSA: R$ 2.296,88 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 
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CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017263-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017263-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:09:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1203528 2016 / 

1276785 2017 / 1455721 VALOR DA CAUSA: R$ 2.246,63 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017264-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017264-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:11:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1162705 2016 / 

1359390 2017 / 1468375 VALOR DA CAUSA: R$ 2.230,98 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017265-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017265-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:12:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1229170 2016 / 

1280107 2017 / 1473838 VALOR DA CAUSA: R$ 2.564,05 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 642 de 880



Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017268-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017268-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:14:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1229301 2016 / 

1304400 2017 / 1473839 VALOR DA CAUSA: R$ 2.229,00 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017272-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017272-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:17:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1238276 2016 / 

1335874 2017 / 1470208 VALOR DA CAUSA: R$ 2.564,05 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017274-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017274-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:19:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200536 2016 / 

1288097 2017 / 1552281 VALOR DA CAUSA: R$ 2.564,05 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 
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Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017275-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017275-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:21:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200537 2016 / 

1306328 2017 / 1540452 VALOR DA CAUSA: R$ 2.229,00 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017277-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017277-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:24:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200539 2016 / 

1264495 2017 / 1548821 VALOR DA CAUSA: R$ 2.229,00 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017281-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017281-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:27:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1197680 2016 / 

1341213 2017 / 1548843 VALOR DA CAUSA: R$ 2.196,29 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 
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o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017246-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017246-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:56:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1211694 2016 / 

1313875 2017 / 1507294 VALOR DA CAUSA: R$ 2.451,96 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017248-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017248-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:57:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1197671 2016 / 

1316474 2017 / 1483046 VALOR DA CAUSA: R$ 2.405,79 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017250-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017250-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:58:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1197670 2016 / 

1269525 2017 / 1504264 VALOR DA CAUSA: R$ 2.387,79 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017251-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017251-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:59:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1163605 2016 / 

1298211 2017 / 1549693 VALOR DA CAUSA: R$ 1.995,07 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017254-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017254-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:01:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1205892 2016 / 

1316301 2017 / 1539291 VALOR DA CAUSA: R$ 2.298,58 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017258-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017258-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:04:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1205893 2016 / 

1278718 2017 / 1455723 VALOR DA CAUSA: R$ 2.298,58 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 
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depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017260-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017260-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 17:05:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219538 2016 / 

1332296 2017 / 1502477 VALOR DA CAUSA: R$ 2.298,58 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 651 de 880



prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030136-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030136-61.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:31:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.565.333/0001-19 CDA'S Nº 2014 / 1063970 2015 / 1226872 2016 / 

1279529 2017 / 1574287 VALOR DA CAUSA: R$ 13.442,39 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030138-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGINA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030138-31.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:32:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GEORGINA DE SIQUEIRA CPF/CNPJ Nº 207.152.691-00 CDA'S Nº 

2014 / 1046525 2015 / 1133815 2016 / 1373313 2017 / 1497927 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.963,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030139-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELFONSO LAMONACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030139-16.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:32:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IDELFONSO LAMONACA CPF/CNPJ Nº 345.902.261-20 CDA'S Nº 

2014 / 1004310 2015 / 1128412 2016 / 1318718 2017 / 1563191 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.575,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030140-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HYURI KRYSTIAN BECKER SAMANIEGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030140-98.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:32:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HYURI KRYSTIAN BECKER SAMANIEGO CPF/CNPJ Nº 

011.794.281-29 CDA'S Nº 2014 / 1082038 2015 / 1224184 2016 / 1330694 

2017 / 1564423 VALOR DA CAUSA: R$ 4.429,50 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030141-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HYURI KRYSTIAN BECKER SAMANIEGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030141-83.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:33:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HYURI KRYSTIAN BECKER SAMANIEGO CPF/CNPJ Nº 

011.794.281-29 CDA'S Nº 2014 / 1026469 2015 / 1205478 2016 / 1318763 

2017 / 1535181 VALOR DA CAUSA: R$ 4.701,62 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 
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informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030142-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEMARES CRUZ DO NASCIMENTO GREGORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030142-68.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:33:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HILDEMARES CRUZ DO NASCIMENTO GREGORIO CPF/CNPJ Nº 

111.177.701-25 CDA'S Nº 2014 / 1005756 2015 / 1139615 2016 / 1297427 

2017 / 1452840 VALOR DA CAUSA: R$ 4.588,72 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030143-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDES GRATIDIANO DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030143-53.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:33:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HILDES GRATIDIANO DORILEO CPF/CNPJ Nº 074.287.741-87 

CDA'S Nº 2014 / 0991927 2015 / 1122112 2016 / 1339856 2017 / 1486442 

VALOR DA CAUSA: R$ 32.972,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030198-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO MARIA BELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030198-04.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:49:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ITALO MARIA BELLO CPF/CNPJ Nº 006.761.521-04 CDA'S Nº 

2014 / 1057704 2015 / 1211449 2016 / 1363714 2017 / 1502414 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.367,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030199-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL CAETANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030199-86.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:49:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ISMAEL CAETANO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 353.264.761-34 

CDA'S Nº 2014 / 1042102 2015 / 1230271 2016 / 1296888 2017 / 1524925 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.802,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030200-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR SCORPIONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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DA DIST. 28/09/2017 13:50:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JURANDIR SCORPIONI CPF/CNPJ Nº 237.563.499-34 CDA'S Nº 2014 / 

0987476 2015 / 1123934 2016 / 1289843 2017 / 1513134 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.625,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030201-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISIDORO GOMES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030201-56.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:51:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ISIDORO GOMES FILHO CPF/CNPJ Nº 138.779.761-15 CDA'S Nº 

2014 / 1040500 2015 / 1159429 2016 / 1315064 2017 / 1484715 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.586,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030202-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAIETE FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030202-41.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:51:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LAFAIETE FERREIRA GOMES CPF/CNPJ Nº 021.842.061-72 CDA'S Nº 2014 

/ 1016695 2015 / 1133653 2016 / 1335099 2017 / 1498748 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.313,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030203-26.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:52:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LAUDICEIA ESTEVAM LACERDA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

329.664.821-68 CDA'S Nº 2014 / 1011872 2017 / 1532451 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.230,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 
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valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030204-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CONCEICAO ANTUNES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030204-11.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:52:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LEILA CONCEICAO ANTUNES DA CRUZ CPF/CNPJ Nº 496.284.961-15 

CDA'S Nº 2014 / 1012218 2015 / 1140298 2016 / 1367294 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.231,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030205-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUISA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030205-93.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:52:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUISA CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 004.195.611-70 CDA'S Nº 2014 / 

1004824 2015 / 1194782 2016 / 1347558 2017 / 1502185 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.970,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030206-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE PINTO DE SIQUEIRA CALDAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030206-78.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:53:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IRENE PINTO DE SIQUEIRA CALDAS CPF/CNPJ Nº 

141.038.931-68 CDA'S Nº 2014 / 1047756 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.753,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030207-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE GOMES DE SOUZA MONCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030207-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:53:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IRENE GOMES DE SOUZA MONCAO CPF/CNPJ Nº 

420.433.521-72 CDA'S Nº 2014 / 0996249 2015 / 1145036 2016 / 1278077 

2017 / 1537845 VALOR DA CAUSA: R$ 4.808,78 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030208-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030208-48.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:54:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IRENE DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 141.938.841-04 CDA'S Nº 2014 

/ 1001169 2015 / 1143746 2016 / 1262518 2017 / 1483455 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.181,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030209-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030209-33.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:54:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 

Nº 04.056.825/0001-89 CDA'S Nº 2014 / 1054279 2015 / 1236187 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.823,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030210-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030210-18.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:54:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MATEUS ALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 006.702.191-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1033681 2015 / 1129301 2016 / 1299747 2017 / 1526631 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.295,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030212-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030212-85.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:56:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MATEUS ALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 006.702.191-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1039811 2015 / 1209990 2016 / 1372446 2017 / 1554470 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.709,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030213-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE RODRIGUES MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030213-70.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:57:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARLENE RODRIGUES MAGALHAES CPF/CNPJ Nº 

209.514.181-49 CDA'S Nº 2014 / 1069353 2016 / 1259027 2017 / 1533477 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.086,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030214-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030214-55.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:57:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR CPF/CNPJ Nº 

024.477.739-00 CDA'S Nº 2014 / 1039242 2015 / 1180006 2016 / 1307300 

2017 / 1473030 VALOR DA CAUSA: R$ 9.914,81 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030215-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARINHA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030215-40.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:58:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARINHA PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 329.147.251-91 

CDA'S Nº 2014 / 1035710 2015 / 1124413 2016 / 1258824 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.683,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030217-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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MARILDA OLIVEIRA AVILA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030217-10.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:58:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARILDA OLIVEIRA AVILA CPF/CNPJ Nº 512.927.180-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1036847 2016 / 1285605 2017 / 1498820 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.511,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030219-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030219-77.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:59:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIANA PRADO VICENTE CPF/CNPJ Nº 012.304.701-31 CDA'S 

Nº 2014 / 1028774 2017 / 1512959 VALOR DA CAUSA: R$ 2.363,71 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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EXECDO: MARIA PINHEIRO DE LARA CPF/CNPJ Nº 839.004.461-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1008689 2015 / 1224974 2016 / 1297373 2017 / 1566970 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.738,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030221-47.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:59:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA PINHEIRO DE LARA CPF/CNPJ Nº 839.004.461-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1008688 2015 / 1224973 2016 / 1297506 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.465,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
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extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030222-32.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:00:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA MERIANE DE ASSIS CPF/CNPJ Nº 346.159.381-87 CDA'S 

Nº 2014 / 0989266 2015 / 1156765 2016 / 1298946 2017 / 1463909 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.717,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MASSOLI DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030223-17.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:01:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA MASSOLI DE SOUSA CPF/CNPJ Nº 207.792.751-87 

CDA'S Nº 2014 / 1009204 2015 / 1137803 2016 / 1255216 2017 / 1481208 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.741,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 
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da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030224-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES ROMERO MATSUBADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030224-02.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:01:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA DE LURDES ROMERO MATSUBADA CPF/CNPJ Nº 

544.454.501-20 CDA'S Nº 2014 / 1022205 2015 / 1125823 2016 / 1287960 

2017 / 1561772 VALOR DA CAUSA: R$ 4.367,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030225-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PORTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030225-84.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:02:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ PORTELLA CPF/CNPJ Nº 002.154.811-00 CDA'S Nº 2014 / 1020116 

2015 / 1137929 2016 / 1264217 2017 / 1532992 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.367,14 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030226-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030226-69.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:02:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA MARQUES CPF/CNPJ Nº 

161.805.501-15 CDA'S Nº 2014 / 1030781 2015 / 1235530 2016 / 1336625 

2017 / 1541690 VALOR DA CAUSA: R$ 4.368,98 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 
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tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030227-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BRANDINA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030227-54.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:03:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA BRANDINA ROSA CPF/CNPJ Nº 124.162.401-10 CDA'S 

Nº 2014 / 1050149 2015 / 1228583 2016 / 1345957 2017 / 1469223 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.798,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030228-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BRANDINA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030228-39.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:03:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA BRANDINA ROSA CPF/CNPJ Nº 124.162.401-10 CDA'S 

Nº 2014 / 1050150 2015 / 1130316 2016 / 1344636 2017 / 1490099 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.165,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030229-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030229-24.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:04:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO CPF/CNPJ Nº 

293.360.311-04 CDA'S Nº 2014 / 1064716 2015 / 1216291 2016 / 1340337 

2017 / 1540413 VALOR DA CAUSA: R$ 4.362,35 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 
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EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030230-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PORTELA DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030230-09.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:04:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCOS PORTELA DE SA CPF/CNPJ Nº 011.789.981-00 CDA'S 

Nº 2014 / 1078392 2016 / 1299955 2017 / 1534463 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.709,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030232-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCISCO ALVAREZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030232-76.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:05:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCIO FRANCISCO ALVAREZ CPF/CNPJ Nº 475.823.831-68 

CDA'S Nº 2014 / 1021562 2015 / 1132523 2016 / 1255025 2017 / 1539931 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.075,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030233-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDERSON LUIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030233-61.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:05:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCIO ANDERSON LUIZ CPF/CNPJ Nº 691.840.541-15 CDA'S 

Nº 2014 / 1069415 2015 / 1224556 2016 / 1323017 2017 / 1539321 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.086,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030234-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BARROS TENUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030234-46.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:06:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ FERNANDO BARROS TENUTA CPF/CNPJ Nº 000.921.257-43 CDA'S 

Nº 2014 / 1080612 2015 / 1229473 2016 / 1334463 2017 / 1450989 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.412,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030235-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA REJANE BARROS ZENI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030235-31.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:07:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUZIA REJANE BARROS ZENI CPF/CNPJ Nº 411.609.161-87 CDA'S Nº 

2014 / 1015339 2015 / 1237233 2016 / 1287625 2017 / 1516923 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.830,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030237-98.2017.8.11.0041
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030237-98.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:07:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MANOEL SANTANA DE CAMPOS CPF/CNPJ Nº 103.426.301-30 

CDA'S Nº 2014 / 1013694 2015 / 1135902 2016 / 1337898 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.776,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030239-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030239-68.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:08:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MANOEL ALVES FERREIRA CPF/CNPJ Nº 064.740.801-59 CDA'S 

Nº 2014 / 1034531 2015 / 1180835 VALOR DA CAUSA: R$ 2.143,73 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030240-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LYDIA BETT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030240-53.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:08:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 
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LYDIA BETT CPF/CNPJ Nº 174.787.401-97 CDA'S Nº 2014 / 1030782 2015 

/ 1235531 2016 / 1316338 2017 / 1576493 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.361,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030242-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE RODRIGUES BRAGA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030242-23.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:10:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUZINETE RODRIGUES BRAGA DOS REIS CPF/CNPJ Nº 

111.188.901-59 CDA'S Nº 2014 / 1000172 2015 / 1123090 2016 / 1358365 

2017 / 1574435 VALOR DA CAUSA: R$ 4.296,82 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 
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procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030243-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE GONCALVES PREZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030243-08.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:10:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MANOEL JOSE GONCALVES PREZA CPF/CNPJ Nº 048.789.651-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1004731 2015 / 1128438 2016 / 1323455 2017 / 1469324 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.899,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030244-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA GONZAGA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030244-90.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:10:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZA GONZAGA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 924.664.601-06 

CDA'S Nº 2014 / 1017309 2015 / 1230535 2016 / 1373720 2017 / 1484224 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.561,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 
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(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030245-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA APARECIDA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030245-75.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:11:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZA APARECIDA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 353.686.401-53 

CDA'S Nº 2014 / 1057467 2015 / 1211110 2016 / 1331611 2017 / 1477148 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.206,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030246-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SILVA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030246-60.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:11:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ HENRIQUE SILVA BORGES CPF/CNPJ Nº 023.088.741-47 

CDA'S Nº 2014 / 0999880 2016 / 1413127 2017 / 1525757 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.835,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030247-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030247-45.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:12:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCORPORADORA ITALIA LTDA CPF/CNPJ Nº 37.504.396/0001-14 CDA'S 

Nº 2017 / 1487609 VALOR DA CAUSA: R$ 5.325,09 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030248-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA MEUCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030248-30.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:12:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA MEUCHI CPF/CNPJ Nº 716.990.151-04 

CDA'S Nº 2014 / 0998240 2015 / 1141202 2016 / 1257440 2017 / 1518509 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.562,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030249-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINICOS HOFFMANN WEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030249-15.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:12:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ DOMINICOS HOFFMANN WEBER CPF/CNPJ Nº 

276.158.711-15 CDA'S Nº 2017 / 1453225 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.730,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030251-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030251-82.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:13:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES CPF/CNPJ Nº 

483.562.121-20 CDA'S Nº 2014 / 1047797 2015 / 1126725 2016 / 1268965 

2017 / 1549533 VALOR DA CAUSA: R$ 4.436,26 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 
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Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030252-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030252-67.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:14:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIS CARLOS LIMA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 624.634.200-06 

CDA'S Nº 2014 / 0997308 2015 / 1169905 2016 / 1266465 2017 / 1474100 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.389,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030253-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA GIACOMINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030253-52.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:14:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIMARA GIACOMINI CPF/CNPJ Nº 698.601.651-49 CDA'S Nº 

2014 / 1029126 2016 / 1332446 2017 / 1482139 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.244,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030254-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDIA FORTES DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030254-37.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:14:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIDIA FORTES DE MELLO CPF/CNPJ Nº 462.496.640-68 CDA'S 

Nº 2014 / 1021776 2015 / 1235643 2016 / 1266323 2017 / 1567909 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.385,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030255-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CUNHA VOLPOLINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030255-22.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 14:15:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIANA CUNHA VOLPOLINI CPF/CNPJ Nº 781.268.431-87 

CDA'S Nº 2014 / 1018858 2015 / 1132167 2016 / 1275815 2017 / 1492508 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.575,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030473-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030473-50.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:42:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.645.814/0001-62 CDA'S Nº 2016 / 1417033 2016 / 1417035 2016 / 

1417036 2016 / 1417037 2016 / 1417038 2016 / VALOR DA CAUSA: R$ 

2.955,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030538-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030538-45.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 16:02:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1065136 1239335 1316924 

1561265 VALOR DA CAUSA: R$ 1.869,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 
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CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030539-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030539-30.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 16:03:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1031279 1125331 1306673 

1512062 VALOR DA CAUSA: R$ 1.931,84 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002109-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002109-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:23:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1059358 2015 / 1226045 2016 / 

1356863 2017 / 1487359 VALOR DA CAUSA: R$ 1.871,91 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018778-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEIRO REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018778-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:27:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MONTEIRO REPRESENTACOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.424.092/0001-08 CDA'S Nº 2016 / 1409084 2017 / 1428553 2018 / 

1587397 2018 / 1588075 VALOR DA CAUSA: R$ 3.276,66 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 
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CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018779-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018779-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:27:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME CPF/CNPJ Nº 

09.632.165/0001-50 CDA'S Nº 2015 / 1107569 2016 / 1384166 2017 / 

1442273 2018 / 1587605 VALOR DA CAUSA: R$ 6.708,49 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018780-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018780-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:27:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: B. B. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

00.342.087/0001-85 CDA'S Nº 2015 / 1224121 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.936,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018781-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018781-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:27:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1214148 2016 / 1268551 2017 / 

1548832 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018762-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018762-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:24:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.935.566/0001-01 CDA'S Nº 2015 / 1144631 2017 / 1565249 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.137,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018763-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018763-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:24:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA 

CPF/CNPJ Nº 16.900.214/0001-54 CDA'S Nº 2015 / 1205339 2017 / 

1553472 VALOR DA CAUSA: R$ 122.539,47 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 
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para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018764-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 2 LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018764-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:24:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 2 LTDA 

CPF/CNPJ Nº 16.900.317/0001-14 CDA'S Nº 2015 / 1205338 2017 / 

1533615 VALOR DA CAUSA: R$ 116.248,34 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 
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§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018765-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018765-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:25:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROBSON LUIZ SILVA DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 873.999.541-00 

CDA'S Nº 2014 / 0962149 2015 / 1097936 2016 / 1402700 2017 / 1424912 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.853,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018766-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. DIAS PRESTACAO DE SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018766-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:25:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: S. DIAS PRESTACAO DE SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 

03.476.875/0001-52 CDA'S Nº 2018 / 1588139 2018 / 1588140 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.185,89 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 
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sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018767-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO REIS & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018767-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:25:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CAETANO REIS & SILVA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.738.760/0001-63 CDA'S Nº 2017 / 1586261 VALOR DA CAUSA: R$ 

54.190,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018768-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018768-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:25:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CPF/CNPJ Nº 

14.922.512/0001-10 CDA'S Nº 2015 / 1199707 2016 / 1291429 2017 / 

1466580 VALOR DA CAUSA: R$ 18.877,21 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018769-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018769-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:25:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CPF/CNPJ Nº 

14.922.512/0001-10 CDA'S Nº 2015 / 1146660 2016 / 1312688 2017 / 

1475490 VALOR DA CAUSA: R$ 2.488,57 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 
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EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018770-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018770-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:25:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CPF/CNPJ Nº 

14.922.512/0001-10 CDA'S Nº 2015 / 1161879 2016 / 1309379 2017 / 

1461110 VALOR DA CAUSA: R$ 2.435,92 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017474-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE EVENTOS TENDA DAS TORRES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017474-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:06:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CASA DE EVENTOS TENDA DAS TORRES EIRELI - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.627.703/0001-59 CDA'S Nº 2017 / 1429634 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.372,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018570-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018570-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/06/2018 10:52:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA CPF/CNPJ Nº 

09.132.659/0005-08 CDA'S Nº 2015 / 1245530 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.852,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018754-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018754-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:22:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 CDA'S Nº 2015 / 1221718 

2016 / 1327302 2017 / 1576122 VALOR DA CAUSA: R$ 3.184,07 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018755-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018755-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:23:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: W. F. DE OLIVEIRA SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 

12.188.144/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 1588392 2018 / 1588393 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.718,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018756-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VT CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018756-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:24:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VT CONSTRUCOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 00.974.143/0001-02 

CDA'S Nº 2016 / 1382003 2017 / 1437127 2017 / 1586264 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.585,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018757-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEC MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICO 

HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018757-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:24:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TEC MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS 

MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

07.928.493/0001-73 CDA'S Nº 2015 / 1097681 2016 / 1385435 2017 / 

1428720 2018 / 1587534 VALOR DA CAUSA: R$ 2.135,37 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018758-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T.R. GARRETANO - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018758-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:24:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: T.R. GARRETANO - ME CPF/CNPJ Nº 04.529.521/0001-91 CDA'S 

Nº 2018 / 1588417 VALOR DA CAUSA: R$ 6.181,74 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018759-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018759-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:24:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ 

Nº 05.622.183/0001-09 CDA'S Nº 2015 / 1176950 2016 / 1307428 2017 / 

1497753 VALOR DA CAUSA: R$ 15.530,10 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 
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submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018761-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018761-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:24:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.935.566/0001-01 CDA'S Nº 2015 / 1140972 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.401,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017464-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR DOS SANTOS PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017464-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:05:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIR DOS SANTOS PLACIDO CPF/CNPJ Nº 837.633.091-87 
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CDA'S Nº 2015 / 1204939 2016 / 1346242 2017 / 1533613 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.557,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017465-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR DOS SANTOS PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017465-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:05:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIR DOS SANTOS PLACIDO CPF/CNPJ Nº 837.633.091-87 

CDA'S Nº 2015 / 1207995 2016 / 1313546 2017 / 1451410 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.272,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
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procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017466-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR DOS SANTOS PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017466-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:05:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIR DOS SANTOS PLACIDO CPF/CNPJ Nº 837.633.091-87 

CDA'S Nº 2015 / 1205045 2016 / 1359128 2017 / 1456407 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.935,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017467-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017467-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:05:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 CDA'S Nº 2015 / 1185157 

2016 / 1286788 2017 / 1523305 VALOR DA CAUSA: R$ 3.353,73 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 
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do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017468-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:05:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

01.061.091/0001-38 CDA'S Nº 1588164 VALOR DA CAUSA: R$ 

107.316,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017469-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017469-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:06:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 CDA'S Nº 2015 / 1180617 

2016 / 1370591 2017 / 1528719 VALOR DA CAUSA: R$ 3.133,68 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017470-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017470-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:06:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 CDA'S Nº 2015 / 1221742 

2016 / 1312804 2017 / 1504156 VALOR DA CAUSA: R$ 3.242,72 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 
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termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017471-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017471-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:06:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 CDA'S Nº 2015 / 1135422 

2016 / 1302984 2017 / 1503929 VALOR DA CAUSA: R$ 2.436,88 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017472-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017472-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:06:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 CDA'S Nº 2015 / 1221719 

2016 / 1352441 2017 / 1516108 VALOR DA CAUSA: R$ 3.124,96 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017473-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATITUDE CERTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017473-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 11:06:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ATITUDE CERTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF/CNPJ Nº 

07.294.079/0001-50 CDA'S Nº 2018 / 1588418 2018 / 1588419 VALOR DA 

CAUSA: R$ 49.524,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 
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Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017434-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017434-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1214158 2016 / 

1286472 2017 / 1496253 VALOR DA CAUSA: R$ 4.380,24 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017435-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017435-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1162256 2016 / 

1345053 2017 / 1457661 VALOR DA CAUSA: R$ 4.214,33 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017436-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017436-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1211839 2016 / 

1300891 2017 / 1504934 VALOR DA CAUSA: R$ 3.126,72 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 
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DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017437-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017437-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1162253 2016 / 

1349145 2017 / 1518657 VALOR DA CAUSA: R$ 3.110,33 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017438-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017438-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1230472 2016 / 

1325155 2017 / 1566351 VALOR DA CAUSA: R$ 2.710,89 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017439-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017439-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219882 2016 / 

1301853 2017 / 1506170 VALOR DA CAUSA: R$ 2.639,39 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 
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EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017440-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017440-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1221355 2016 / 

1258107 2017 / 1500739 VALOR DA CAUSA: R$ 2.591,10 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017441-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017441-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200792 2016 / 

1264293 2017 / 1552285 VALOR DA CAUSA: R$ 2.591,10 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017442-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017442-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº VALOR DA CAUSA: R$ 

2.591,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017456-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR DOS SANTOS PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017456-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:37:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIR DOS SANTOS PLACIDO CPF/CNPJ Nº 837.633.091-87 

CDA'S Nº 2015 / 1204943 2016 / 1354246 2017 / 1553471 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.353,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017384-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO R. O. DA SILVA - COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017384-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:21:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FABIO R. O. DA SILVA - COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS - ME 

CPF/CNPJ Nº 09.416.699/0001-40 CDA'S Nº 1588116 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.399,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017385-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GECAM- TERCEIRIZACAO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017385-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:21:37 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GECAM- TERCEIRIZACAO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 26.597.229/0001-49 CDA'S Nº 1588411 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.671,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017386-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIFRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017386-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:22:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GUIFRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

06.111.083/0001-72 CDA'S Nº 1588145 VALOR DA CAUSA: R$ 37.019,37 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017387-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORSE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017387-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:22:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

HORSE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

13.987.471/0001-87 CDA'S Nº 1588321 VALOR DA CAUSA: R$ 4.840,17 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017388-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017388-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:23:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1121880 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.323,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017389-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017389-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:23:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1201920 2016 / 1295649 2017 / 

1523048 VALOR DA CAUSA: R$ 4.538,85 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017390-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017390-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:24:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1121884 2016 / 1322433 2017 / 
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1480009 VALOR DA CAUSA: R$ 3.967,21 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017431-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017431-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216675 2016 / 1332130 2017 / 

1465917 VALOR DA CAUSA: R$ 2.069,52 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 
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disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017432-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017432-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1176124 2016 / 1379283 2017 / 

1457383 VALOR DA CAUSA: R$ 2.976,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017433-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017433-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/06/2018 10:07:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1203515 2016 / 

1274772 2017 / 1552293 VALOR DA CAUSA: R$ 4.449,43 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 
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caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017373-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017373-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:14:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.935.566/0001-01 CDA'S Nº 2015 / 1144630 2016 / 1320204 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.155,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017374-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017374-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:16:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: A 

G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

01.061.091/0001-38 CDA'S Nº 1588164 VALOR DA CAUSA: R$ 

107.316,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017375-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEP ASSESSORIA E PROJETOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017375-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:16:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ASSEP ASSESSORIA E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

24.956.534/0001-54 CDA'S Nº 1588310 VALOR DA CAUSA: R$ 6.244,92 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 
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15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017376-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017376-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:17:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 00.871.661/0001-92 CDA'S 

Nº 1588147 VALOR DA CAUSA: R$ 34.756,71 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017377-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEZALIEL DA SILVA NEGRAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017377-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:17:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BEZALIEL DA SILVA NEGRAO - ME CPF/CNPJ Nº 06.905.937/0001-92 

CDA'S Nº 1588126 VALOR DA CAUSA: R$ 2.638,04 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017378-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI PNEUS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017378-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:18:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CAIABI PNEUS LTDA CPF/CNPJ Nº 04.596.170/0001-31 CDA'S Nº 1588073 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.887,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017379-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERLIANE DOS SANTOS 99806690125 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017379-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:19:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CERLIANE DOS SANTOS 99806690125 CPF/CNPJ Nº 13.365.214/0001-03 

CDA'S Nº 1588127 VALOR DA CAUSA: R$ 6.867,23 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017381-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEI ALVES DE FIGUEIREDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017381-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:19:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CIDINEI ALVES DE FIGUEIREDO - ME CPF/CNPJ Nº 09.462.432/0001-99 

CDA'S Nº 1588122 VALOR DA CAUSA: R$ 7.956,10 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017382-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRM COMERCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E 

MEDICINAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017382-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:20:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CRM COMERCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E 

MEDICINAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 14.364.397/0001-05 CDA'S Nº 

1588319 VALOR DA CAUSA: R$ 17.124,02 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 
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prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017383-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA RODRIGUES COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017383-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:20:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DALVA RODRIGUES COSTA - ME CPF/CNPJ Nº 24.717.860/0001-09 CDA'S 

Nº 1588118 VALOR DA CAUSA: R$ 4.528,96 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017361-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017361-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:05:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA CPF/CNPJ Nº 00.185.108/0001-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1231284 2016 / 1335242 2017 / 1479393 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.054,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017362-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017362-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:06:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA CPF/CNPJ Nº 

00.185.108/0001-04 CDA'S Nº 2015 / 1231285 2016 / 1331974 2017 / 

1521479 VALOR DA CAUSA: R$ 4.054,65 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 
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Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017364-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017364-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:08:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1214149 2016 / 1295968 2017 / 

1496251 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017366-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017366-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:09:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1159755 2016 / 1265409 2017 / 

1573385 VALOR DA CAUSA: R$ 3.663,76 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017368-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO FERREIRA GOMES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017368-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:10:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANGELO FERREIRA GOMES FILHO CPF/CNPJ Nº 352.576.361-15 

CDA'S Nº 2015 / 1209189 VALOR DA CAUSA: R$ 13.325,58 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 
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2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017369-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017369-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:10:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA CPF/CNPJ Nº 

00.185.108/0001-04 CDA'S Nº 2015 / 1212065 2016 / 1325658 2017 / 

1504923 VALOR DA CAUSA: R$ 4.054,65 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017370-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017370-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:11:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA CPF/CNPJ Nº 

00.185.108/0001-04 CDA'S Nº 2015 / 1213229 2016 / 1270249 2017 / 

1533560 VALOR DA CAUSA: R$ 2.188,78 11010 VISTOS, ETC.... I. 
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CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017372-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017372-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:12:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.935.566/0001-01 CDA'S Nº 2015 / 1144623 2017 / 1526562 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.270,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017350-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON JOSE DA COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017350-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:58:37 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GERSON JOSE DA COSTA - ME CPF/CNPJ Nº 01.609.094/0001-63 CDA'S 

Nº 2018 / 1587532 2018 / 1588171 VALOR DA CAUSA: R$ 13.346,49 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017351-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIRRA DE SOUZA & BASTOS DOS SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017351-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:59:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GUIRRA DE SOUZA & BASTOS DOS SANTOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.085.612/0001-07 CDA'S Nº 2018 / 1588381 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.987,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017353-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. PRIMO CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017353-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:00:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: I. 

S. PRIMO CONSTRUTORA - ME CPF/CNPJ Nº 10.807.963/0001-55 CDA'S 

Nº 2018 / 1588415 VALOR DA CAUSA: R$ 29.988,17 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017354-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017354-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:00:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1208369 2016 / 1347276 2017 / 

1533456 VALOR DA CAUSA: R$ 2.312,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017355-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEA CONTABILIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017355-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:01:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IDEA CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 10.465.336/0001-83 CDA'S 

Nº 2017 / 1426890 VALOR DA CAUSA: R$ 2.740,53 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 739 de 880



III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030127-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISSELMA BENEDITA BRITO UEMURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030127-02.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:29:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GISSELMA BENEDITA BRITO UEMURA CPF/CNPJ Nº 

551.729.111-20 CDA'S Nº 2014 / 0989319 2015 / 1153594 2016 / 1268713 

2017 / 1559909 VALOR DA CAUSA: R$ 4.557,07 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030128-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030128-84.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:30:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPCAO CPF/CNPJ Nº 

293.144.961-04 CDA'S Nº 2014 / 1004380 2015 / 1127850 2016 / 1258574 

2017 / 1564138 VALOR DA CAUSA: R$ 4.068,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030129-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON OTTONI AMARILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030129-69.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:30:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GILSON OTTONI AMARILHA CPF/CNPJ Nº 081.051.701-91 CDA'S 

Nº 2014 / 1052775 2017 / 1569213 VALOR DA CAUSA: R$ 2.315,78 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030130-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030130-54.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:30:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GERSON JOSE DA SILVA CPF/CNPJ Nº 692.310.101-82 CDA'S 

Nº 2015 / 1133117 2017 / 1583377 VALOR DA CAUSA: R$ 2.518,40 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030132-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI OLIVEIRA SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030132-24.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:30:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GENI OLIVEIRA SIQUEIRA CPF/CNPJ Nº 314.278.551-53 CDA'S 

Nº 2014 / 0991875 2015 / 1135969 2016 / 1346626 2017 / 1498707 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.698,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030133-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARCOS MACEDO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030133-09.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:31:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HELIO MARCOS MACEDO SILVA CPF/CNPJ Nº 545.345.931-04 

CDA'S Nº 2016 / 1374582 VALOR DA CAUSA: R$ 4.464,56 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 
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ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030134-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA ARAOKA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030134-91.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:31:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HELENA ARAOKA CPF/CNPJ Nº 080.867.881-72 CDA'S Nº 2015 

/ 1136227 2017 / 1582175 VALOR DA CAUSA: R$ 7.261,16 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030135-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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HARLEY SIQUEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030135-76.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:31:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HARLEY SIQUEIRA SANTOS CPF/CNPJ Nº 535.142.381-20 

CDA'S Nº 2014 / 1050127 2015 / 1228428 2016 / 1305610 2017 / 1502358 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.573,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020952-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R A DA SILVA E SILVA LAVA JATO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020952-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: R 

A DA SILVA E SILVA LAVA JATO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.947.484/0001-92 CDA'S Nº 2018 / 1588229 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.565,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 
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Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020953-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BAGGIO RICHTER CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020953-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BAGGIO RICHTER CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 09.536.922/0001-92 CDA'S Nº 2018 / 1588504 VALOR DA CAUSA: R$ 

47.221,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020954-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K.P.B.R. SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020954-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 
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K.P.B.R. SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 21.715.949/0001-48 CDA'S Nº 2018 / 

1588490 VALOR DA CAUSA: R$ 18.375,29 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1020955-02.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020955-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: C 

R DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 10.592.083/0001-09 CDA'S 

Nº 2018 / 1588485 VALOR DA CAUSA: R$ 2.742,01 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 
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disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020956-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DIONEY FERNANDES PALMEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 04.513.953/0001-04 

CDA'S Nº 2018 / 1588480 2018 / 1588481 2018 / 1588482 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.320,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020942-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

F.E. PESSOA PAULINO - REPRESENTACOES - ME CPF/CNPJ Nº 

10.198.468/0001-96 CDA'S Nº 2018 / 1588513 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.022,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 
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que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020943-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX CENTRO COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020943-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FENIX CENTRO COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.862.859/0001-11 CDA'S Nº 2018 / 1588196 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.223,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020944-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PEDAGOGIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020944-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PRIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PEDAGOGIA LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 09.378.527/0001-29 CDA'S Nº 2018 / 1588264 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.443,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020945-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020945-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.514.991/0001-84 CDA'S Nº 2018 / 1588262 VALOR DA CAUSA: R$ 

37.982,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020946-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS JOSE DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020946-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIS CARLOS JOSE DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 09.315.669/0001-47 

CDA'S Nº 2018 / 1588265 VALOR DA CAUSA: R$ 2.794,15 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020947-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020947-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI CPF/CNPJ Nº 

09.675.024/0001-15 CDA'S Nº 2018 / 1588212 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.117,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020948-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. VIEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020948-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: E. 

VIEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 10.515.413/0001-62 CDA'S Nº 2018 / 1588268 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.730,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 752 de 880



330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020949-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORREA E MACIEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020949-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CORREA E MACIEL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 09.223.352/0001-80 CDA'S Nº 

2018 / 1588225 VALOR DA CAUSA: R$ 5.117,43 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020950-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P L FONSECA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020950-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: P 

L FONSECA DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 08.888.633/0001-90 CDA'S Nº 

2018 / 1588224 VALOR DA CAUSA: R$ 10.296,74 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020951-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTOR ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020951-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CASTOR ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

07.229.928/0001-91 CDA'S Nº 2018 / 1588163 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.234,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020930-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON RODRIGUES - ENTREGAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020930-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOILSON RODRIGUES - ENTREGAS - ME CPF/CNPJ Nº 07.412.294/0001-08 

CDA'S Nº 2018 / 1588550 VALOR DA CAUSA: R$ 2.686,68 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020931-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFEDU DIGITAL SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

COMUNICACAO LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020931-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RAFEDU DIGITAL SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

COMUNICACAO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 03.260.756/0001-68 CDA'S Nº 

2018 / 1588548 VALOR DA CAUSA: R$ 4.545,62 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020932-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CORREA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020932-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AILTON CORREA - ME CPF/CNPJ Nº 12.261.904/0001-50 CDA'S Nº 2018 / 

1588547 VALOR DA CAUSA: R$ 4.042,39 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 
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submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020933-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO BIASIN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020933-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ MARIO BIASIN - ME CPF/CNPJ Nº 12.182.070/0001-97 CDA'S Nº 2018 

/ 1588543 2018 / 1588544 VALOR DA CAUSA: R$ 13.549,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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/ 1588538 VALOR DA CAUSA: R$ 8.103,43 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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10.116,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
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procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020938-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R S MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020938-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: R 

S MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 03.414.071/0001-29 CDA'S Nº 2018 / 1588526 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.824,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 759 de 880



que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020939-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN O. DE JESUS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020939-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:14:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALLAN O. DE JESUS - ME CPF/CNPJ Nº 09.685.845/0001-32 CDA'S Nº 

2018 / 1588521 2018 / 1588522 2018 / 1588523 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.417,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020920-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOGHIEXPRESS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020920-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LOGHIEXPRESS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 22.966.610/0001-87 CDA'S Nº 

1588571 VALOR DA CAUSA: R$ 8.062,91 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020921-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILDO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020921-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ENILDO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ Nº 592.771.141-34 CDA'S Nº 2018 

/ 1588564 VALOR DA CAUSA: R$ 15.125,96 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 
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III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020922-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020922-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARTINS TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

11.388.358/0001-50 CDA'S Nº 2018 / 1588559 2018 / 1588560 2018 / 

1588561 VALOR DA CAUSA: R$ 3.139,45 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020923-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JFP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020923-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JFP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 00.450.407/0001-10 

CDA'S Nº 2018 / 1588557 2018 / 1588558 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.580,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020924-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E MORAES MARTINS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020924-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: E 

MORAES MARTINS - ME CPF/CNPJ Nº 14.638.676/0001-10 CDA'S Nº 2018 

/ 1588556 VALOR DA CAUSA: R$ 4.754,89 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020925-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA PONCE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020925-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FABIANA DA SILVA PONCE - ME CPF/CNPJ Nº 06.137.366/0001-93 CDA'S 

Nº 2018 / 1588555 VALOR DA CAUSA: R$ 2.840,70 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020910-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020910-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:12:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 

EPP CPF/CNPJ Nº 09.627.535/0001-61 CDA'S Nº 2018 / 1588585 VALOR 

DA CAUSA: R$ 36.606,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020911-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VPX GOIABEIRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020911-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:12:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VPX GOIABEIRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.804.794/0001-09 CDA'S Nº 2018 / 1588593 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.812,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020912-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A C COMERCIO IMPORTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020912-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:12:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: A 

C COMERCIO IMPORTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 

CPF/CNPJ Nº 02.094.801/0001-99 CDA'S Nº 2018 / 1588592 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.164,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020913-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LOGHIEXPRESS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020913-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LOGHIEXPRESS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 22.966.610/0001-87 CDA'S Nº 

2018 / 1588591 VALOR DA CAUSA: R$ 2.240,73 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020914-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MATO GROSSO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME - ME CPF/CNPJ Nº 

05.706.075/0001-06 CDA'S Nº 2018 / 1588579 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.194,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020915-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VANDERLEI BOTTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020915-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENEDITO VANDERLEI BOTTA - ME CPF/CNPJ Nº 

14.422.894/0001-12 CDA'S Nº 2018 / 1588471 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.938,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020926-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO BIASIN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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LUIZ MARIO BIASIN - ME CPF/CNPJ Nº 12.182.070/0001-97 CDA'S Nº 2018 

/ 1588554 VALOR DA CAUSA: R$ 7.344,16 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020927-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SOCIEDADE DE BIOTECNOLOGIA DA REPRODUCAO DE CUIABA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 12.955.065/0001-70 CDA'S Nº 2018 / 1588553 VALOR DA 

CAUSA: R$ 76.281,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020928-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROSELI ZULIANELI CPF/CNPJ Nº 432.433.201-00 CDA'S Nº 2018 / 1588514 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.125,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020929-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020929-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 00.171.736/0001-22 CDA'S Nº 2018 / 1588136 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.098,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 
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valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020916-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.MAGNO VIEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020916-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: E.MAGNO VIEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 18.004.107/0001-73 CDA'S 

Nº 2018 / 1588455 VALOR DA CAUSA: R$ 3.506,20 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020917-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDE BARBOSA DE QUEIROZ - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020917-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NAIDE BARBOSA DE QUEIROZ - EPP CPF/CNPJ Nº 97.533.948/0001-44 

CDA'S Nº 2018 / 1588576 VALOR DA CAUSA: R$ 58.122,49 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020918-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CRISTINA FERREIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020918-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ERIKA CRISTINA FERREIRA ARAUJO CPF/CNPJ Nº 804.544.961-68 CDA'S 

Nº 2018 / 1588575 VALOR DA CAUSA: R$ 11.473,20 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020919-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OFFICE MOBILE - COM. REPRESENTACAO E PREST. DE SERV. LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020919-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:13:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OFFICE MOBILE - COM. REPRESENTACAO E PREST. DE SERV. LTDA - EPP 

CPF/CNPJ Nº 03.910.909/0001-75 CDA'S Nº 2018 / 1588573 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.018,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018873-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SODRE PALMEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018873-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:02:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SODRE PALMEIRA & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 18.592.668/0001-30 

CDA'S Nº 2018 / 1588596 VALOR DA CAUSA: R$ 30.563,26 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018874-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE SOUZA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018874-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:02:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DIOGO DE SOUZA SANTOS - ME CPF/CNPJ Nº 22.564.016/0001-60 CDA'S 

Nº 2018 / 1588595 VALOR DA CAUSA: R$ 20.621,21 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 
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Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018875-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE BACCIN HENIKA 03374421180 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018875-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:03:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FELIPE BACCIN HENIKA 03374421180 CPF/CNPJ Nº 18.172.796/0001-25 

CDA'S Nº 2018 / 1588594 VALOR DA CAUSA: R$ 2.797,59 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020786-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO (EXECUTADO)

MARCIO ROBERTO DAIMA (EXECUTADO)

FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020786-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 12/07/2018 11:25:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCIO ROBERTO DAIMA e outros (2) CPF/CNPJ Nº 537.844.481-00 

CDA'S Nº 2018 / 1588763 VALOR DA CAUSA: R$ 4.428,02 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020908-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CRISTALINO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020908-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:12:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA CRISTALINO LTDA CPF/CNPJ Nº 

07.702.035/0001-11 CDA'S Nº 2018 / 1588219 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.232,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020909-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAIM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020909-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:12:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAIM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 05.319.316/0001-64 CDA'S Nº 2018 / 1588580 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.763,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018858-29.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018858-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:58:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 03.927.829/0001-22 CDA'S Nº 2015 / 1199753 2016 / 

1304358 2017 / 1504971 VALOR DA CAUSA: R$ 54.537,20 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018859-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO NOGUEIRA EMBOAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018859-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:58:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO EDUARDO NOGUEIRA EMBOAVA CPF/CNPJ Nº 684.854.508-25 

CDA'S Nº 2015 / 1120472 2016 / 1372284 2017 / 1542256 VALOR DA 

CAUSA: R$ 55.449,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018860-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO ARANTES VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018860-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:58:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LAZARO ARANTES VILELA CPF/CNPJ Nº 006.592.581-53 CDA'S Nº 2015 / 

1220053 2016 / 1345227 2017 / 1504896 VALOR DA CAUSA: R$ 

56.569,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018861-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018861-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:58:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA CPF/CNPJ Nº 207.276.070-49 CDA'S Nº 

2015 / 1223382 2016 / 1330421 2017 / 1574204 VALOR DA CAUSA: R$ 

57.116,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018862-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018862-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:59:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

14.983.175/0001-70 CDA'S Nº 2015 / 1229167 2016 / 1354814 2017 / 

1565970 VALOR DA CAUSA: R$ 58.629,78 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 
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2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018863-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON MORAES XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018863-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:59:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AILTON MORAES XAVIER CPF/CNPJ Nº 818.923.301-72 CDA'S Nº 2015 / 

1228193 2016 / 1300802 2017 / 1474673 VALOR DA CAUSA: R$ 

59.868,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018864-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018864-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:59:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO CPF/CNPJ Nº 010.415.099-87 CDA'S 

Nº 2016 / 1324504 2017 / 1504865 2017 / 1581485 VALOR DA CAUSA: 

R$ 62.003,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018865-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018865-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:00:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: IM 

- AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA CPF/CNPJ 

Nº 17.912.082/0001-43 CDA'S Nº 2015 / 1202774 2016 / 1371249 2017 / 

1533612 VALOR DA CAUSA: R$ 62.358,66 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018866-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018866-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:00:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: IM 

- AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA CPF/CNPJ 

Nº 17.912.082/0001-43 CDA'S Nº 2015 / 1202745 2016 / 1279543 2017 / 

1558845 VALOR DA CAUSA: R$ 64.101,29 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018867-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018867-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:00:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA CPF/CNPJ Nº 

13.931.059/0001-45 CDA'S Nº 2015 / 1205017 2016 / 1375908 2017 / 

1533604 VALOR DA CAUSA: R$ 70.073,18 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 
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CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018846-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018846-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:54:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J.R.DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - ME 

CPF/CNPJ Nº 06.079.813/0001-03 CDA'S Nº 2018 / 1588422 2018 / 

1588423 VALOR DA CAUSA: R$ 7.317,63 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018847-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BENJAMIM DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018847-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:55:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ BENJAMIM DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

01.829.454/0001-32 CDA'S Nº 1588472 VALOR DA CAUSA: R$ 45.824,64 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018848-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PINTO QUEIROZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018848-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:55:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SUELI PINTO QUEIROZ - ME CPF/CNPJ Nº 13.624.555/0001-56 

CDA'S Nº 2018 / 1588460 VALOR DA CAUSA: R$ 7.291,69 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 
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agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018849-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018849-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:55:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA CPF/CNPJ Nº 569.766.821-04 

CDA'S Nº 2018 / 1588453 VALOR DA CAUSA: R$ 6.419,66 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018850-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AMARAL DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018850-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:56:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEANDRO AMARAL DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.165.179/0001-01 CDA'S Nº 2018 / 1588454 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.097,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018851-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE L. DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018851-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:56:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANE L. DA CRUZ - ME CPF/CNPJ Nº 07.603.250/0001-65 

CDA'S Nº 2018 / 1588456 VALOR DA CAUSA: R$ 36.731,11 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 
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EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018852-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.MAGNO VIEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018852-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:56:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: E.MAGNO VIEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 18.004.107/0001-73 CDA'S 

Nº 2018 / 1588455 VALOR DA CAUSA: R$ 3.506,20 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018854-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018854-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:57:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS CPF/CNPJ Nº 299.937.681-20 

CDA'S Nº 2015 / 1224190 2016 / 1335263 2017 / 1472575 VALOR DA 

CAUSA: R$ 53.043,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018856-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YEDA BEATRIZ NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018856-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:57:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

YEDA BEATRIZ NEVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 171.619.591-87 CDA'S Nº 

2015 / 1217129 2016 / 1283821 2017 / 1456503 VALOR DA CAUSA: R$ 

53.671,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018857-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ARANTES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018857-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:57:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MAURO ARANTES FERREIRA CPF/CNPJ Nº 120.548.958-49 CDA'S Nº 

2015 / 1171996 2016 / 1269881 2017 / 1462067 VALOR DA CAUSA: R$ 

53.334,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018835-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

J LEONEL PEDROSO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018835-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:52:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: J 

LEONEL PEDROSO - ME CPF/CNPJ Nº 01.857.267/0001-62 CDA'S Nº 

1588344 VALOR DA CAUSA: R$ 10.959,31 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018836-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:52:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSAINE MARQUES DE MORAES - ME CPF/CNPJ Nº 07.805.502/0001-39 

CDA'S Nº 1588192 VALOR DA CAUSA: R$ 19.779,88 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 
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CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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MPR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.233.632/0001-70 CDA'S Nº 1588369 1588370 1588371 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.754,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018839-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:53:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

09.613.277/0001-64 CDA'S Nº 2018 / 1588402 2018 / 1588403 VALOR DA 

CAUSA: R$ 80.209,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
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extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018841-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & FERREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018841-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:53:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OLIVEIRA & FERREIRA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 10.709.011/0001-07 

CDA'S Nº 1588124 VALOR DA CAUSA: R$ 12.827,67 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018842-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018842-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:53:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PORTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.178.953/0001-59 CDA'S Nº 1588355 VALOR DA CAUSA: R$ 10.155,27 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 
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que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018843-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROLLIERSON REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018843-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:54:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROLLIERSON REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

17.445.733/0001-32 CDA'S Nº 1588400 VALOR DA CAUSA: R$ 8.274,90 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018844-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIENE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018844-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:54:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

THIENE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

03.479.532/0002-22 CDA'S Nº 1588362 VALOR DA CAUSA: R$ 4.307,25 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018845-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018845-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:54:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULIANA SOARES - ME CPF/CNPJ Nº 10.971.951/0001-61 CDA'S 

Nº 2016 / 1400393 2017 / 1426118 2018 / 1587486 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.210,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 
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Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018823-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018823-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:40:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1238951 2016 / 1286295 2017 / 

1511932 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,54 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018824-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018824-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:41:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1121875 2016 / 1367475 2017 / 

1480007 VALOR DA CAUSA: R$ 2.313,78 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018834-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IPED - EMPRESA DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO GESTAO E 

PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018834-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:51:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IPED - EMPRESA DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO GESTAO E 

PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 03.911.783/0001-53 

CDA'S Nº 1588399 VALOR DA CAUSA: R$ 16.024,84 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 
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EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018812-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L F CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018812-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:34:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: L F CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.807.872/0001-29 CDA'S Nº 2017 / 1449198 2017 / 1586258 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.917,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018813-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018813-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:34:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222867 2016 / 1285797 2017 / 

1540375 VALOR DA CAUSA: R$ 2.292,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018815-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018815-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:35:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222870 2016 / 1376739 2017 / 

1574921 VALOR DA CAUSA: R$ 2.292,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 
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anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018816-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018816-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:35:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222871 2016 / 1341330 2017 / 

1574922 VALOR DA CAUSA: R$ 2.292,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018817-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:36:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1119114 2016 / 1268417 2017 / 

1489346 VALOR DA CAUSA: R$ 2.188,56 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018818-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018818-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:36:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222789 2016 / 1338847 2017 / 

1469225 VALOR DA CAUSA: R$ 2.110,67 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 
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devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018819-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018819-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:37:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222788 2016 / 1361129 2017 / 

1487938 VALOR DA CAUSA: R$ 2.108,65 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018820-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018820-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:38:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1121301 2016 / 1365955 2017 / 

1561297 VALOR DA CAUSA: R$ 2.101,59 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018821-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018821-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:39:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222869 2016 / 1300691 2017 / 

1487939 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,54 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 
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CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018822-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018822-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:39:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1223082 2016 / 1341933 2017 / 

1466300 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,54 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018802-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018802-93.2018.8.11.0041 DATA 
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DA DIST. 29/06/2018 10:32:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1119116 2016 / 1325587 2017 / 

1489347 VALOR DA CAUSA: R$ 2.705,27 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018803-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO FRANCO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018803-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:32:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO BENEDITO FRANCO PEREIRA CPF/CNPJ Nº 

06.941.696/0001-37 CDA'S Nº 2015 / 1097981 2016 / 1380060 2017 / 

1426919 2018 / 1587572 2018 / 1588274 VALOR DA CAUSA: R$ 5.279,11 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018804-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018804-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:32:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222865 2016 / 1348141 2017 / 

1522551 VALOR DA CAUSA: R$ 2.443,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018805-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018805-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:32:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1219748 2016 / 1258222 2017 / 

1561268 VALOR DA CAUSA: R$ 2.292,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 
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anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018807-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BARROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018807-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:33:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCIO BARROS - ME CPF/CNPJ Nº 03.911.541/0001-60 CDA'S 

Nº 2015 / 1091771 2016 / 1385397 2017 / 1439355 2018 / 1587393 2018 / 

1588273 VALOR DA CAUSA: R$ 4.274,56 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018808-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CAMARGO EUBANK - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018808-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:33:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCELO CAMARGO EUBANK - ME CPF/CNPJ Nº 

04.178.162/0001-75 CDA'S Nº 2018 / 1588314 2018 / 1588315 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.985,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018809-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018809-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:33:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M. J. - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CPF/CNPJ Nº 

10.733.985/0001-18 CDA'S Nº 2018 / 1588421 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.668,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 809 de 880



pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018810-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.P.M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018810-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:34:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M.P.M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.108.940/0001-76 CDA'S Nº 2018 / 1588384 2018 / 1588385 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.845,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018811-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO MORAES CABRAL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018811-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:34:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ FERNANDO MORAES CABRAL - ME CPF/CNPJ Nº 

07.830.734/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1117527 2016 / 1389179 2017 / 

1444165 2018 / 1587527 VALOR DA CAUSA: R$ 2.359,65 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018792-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILIO CALHAO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018792-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:29:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMARILIO CALHAO NETO CPF/CNPJ Nº 314.140.011-34 CDA'S 

Nº 2015 / 1224406 2016 / 1327948 2017 / 1465303 VALOR DA CAUSA: 

R$ 44.410,74 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018793-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA DE TRAB E PRODUCAO LTDA COOPERMULT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018793-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:29:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: COOPERATIVA MISTA DE TRAB E PRODUCAO LTDA 

COOPERMULT CPF/CNPJ Nº 73.762.858/0001-67 CDA'S Nº 1586311 

1587666 VALOR DA CAUSA: R$ 11.084,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018794-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018794-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:30:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1215028 2016 / 1330523 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.423,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018795-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. MIRANDA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018795-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:30:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: D. MIRANDA DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ Nº 

14.059.996/0001-15 CDA'S Nº 2015 / 1103016 2016 / 1388080 2017 / 

1440357 2017 / 1586364 VALOR DA CAUSA: R$ 8.145,70 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018796-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID MANTOVANI DE BRITO 33124872851 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018796-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:30:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DAVID MANTOVANI DE BRITO 33124872851 CPF/CNPJ Nº 

13.162.362/0001-20 CDA'S Nº 2016 / 1393110 2017 / 1446716 2017 / 

1586353 VALOR DA CAUSA: R$ 11.446,28 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018797-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018797-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:30:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1209976 2016 / 1354607 2017 / 

1491339 VALOR DA CAUSA: R$ 3.305,30 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018798-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018798-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:30:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1211912 2016 / 1334913 2017 / 

1517387 VALOR DA CAUSA: R$ 2.845,55 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 
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prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018799-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018799-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:31:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1211911 2016 / 1365370 2017 / 

1533857 VALOR DA CAUSA: R$ 2.789,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018800-26.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018800-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:31:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222873 2016 / 1342695 2017 / 

1522552 VALOR DA CAUSA: R$ 2.777,37 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018801-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JC SERRALHERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018801-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:31:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JC SERRALHERIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 10.938.986/0001-07 

CDA'S Nº 2015 / 1093770 2016 / 1394022 2017 / 1426663 2017 / 1583986 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.281,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018787-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON DE SA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018787-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:28:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLEYTON DE SA SANTOS CPF/CNPJ Nº 01.159.623/0001-74 

CDA'S Nº 2017 / 1585936 VALOR DA CAUSA: R$ 3.565,51 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018788-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018788-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:28:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1231788 2016 / 1254675 2017 / 

1548836 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018789-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018789-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:29:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1162764 2016 / 1336491 2017 / 

1518650 VALOR DA CAUSA: R$ 2.088,19 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 
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INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018790-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018790-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:29:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VILSON DA SILVA OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 028.033.008-18 

CDA'S Nº 2015 / 1118776 2016 / 1298185 2017 / 1516209 VALOR DA 

CAUSA: R$ 177.758,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018791-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018791-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:29:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1201916 2016 / 1261497 2017 / 
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1557264 VALOR DA CAUSA: R$ 3.544,49 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030037-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX SALUSTIANO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030037-91.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:15:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAX SALUSTIANO DE LIMA CPF/CNPJ Nº 772.228.738-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1028124 2015 / 1138218 2016 / 1262839 2017 / 1506481 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.534,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
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procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030038-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO YAMAMOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030038-76.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:15:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAURICIO YAMAMOTO CPF/CNPJ Nº 058.751.138-98 CDA'S Nº 

2014 / 1079636 2015 / 1132143 2016 / 1266548 2017 / 1490361 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.431,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030040-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030040-46.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:15:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA GONCALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 

207.743.201-25 CDA'S Nº 2014 / 1044389 2015 / 1207778 2016 / 1270823 

2017 / 1502541 VALOR DA CAUSA: R$ 10.768,30 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 
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para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030041-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO JACO TOLOMEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030041-31.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:15:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA DO CARMO JACO TOLOMEU CPF/CNPJ Nº 

545.398.621-20 CDA'S Nº 2014 / 0995807 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.089,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030042-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MAZZER CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030042-16.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:15:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCOS VINICIUS MAZZER CUNHA CPF/CNPJ Nº 

345.821.421-68 CDA'S Nº 2014 / 0989414 2015 / 1184245 2016 / 1288455 

2017 / 1523575 VALOR DA CAUSA: R$ 10.561,37 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027049-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V E G A - COMERCIO SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027049-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:50:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: V 

E G A - COMERCIO SERVICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

37.475.563/0001-46 CDA'S Nº 2018 / 1589582 VALOR DA CAUSA: R$ 

286.103,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027128-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027128-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0002-25 CDA'S Nº 2018 / 1589627 VALOR DA CAUSA: R$ 

317.992,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030084-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030084-65.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:21:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELAINE GOMES CORDEIRO CPF/CNPJ Nº 241.310.241-87 CDA'S 

Nº 2014 / 1010300 2015 / 1180354 2016 / 1271987 2017 / 1469697 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.578,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030085-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO MARTINS SIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030085-50.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:21:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EMILIO MARTINS SIRIO CPF/CNPJ Nº 176.091.781-87 CDA'S Nº 

2014 / 1046852 2015 / 1155834 2016 / 1332035 2017 / 1535059 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.435,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030086-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030086-35.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:21:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES CPF/CNPJ Nº 

594.317.411-72 CDA'S Nº 2014 / 1074043 2015 / 1217447 2016 / 1334207 

2017 / 1548265 VALOR DA CAUSA: R$ 11.987,56 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030088-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIDOLINA NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030088-05.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:22:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRIDOLINA NUNES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 078.492.811-87 

CDA'S Nº 2014 / 1003468 2015 / 1139285 2016 / 1328302 2017 / 1505280 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.764,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030089-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DE SOUZA CORTEZ DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030089-87.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:22:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCA DE SOUZA CORTEZ DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 

199.890.241-20 CDA'S Nº 2014 / 1034736 2015 / 1173057 2016 / 1316553 

2017 / 1492561 VALOR DA CAUSA: R$ 4.332,52 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 
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prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030090-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030090-72.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:22:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLAVIO AUGUSTO GOMES CPF/CNPJ Nº 022.299.351-00 CDA'S 

Nº 2014 / 1028042 2015 / 1131251 2016 / 1326012 2017 / 1507134 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.625,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030091-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE KLIEMASCHEWSK FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030091-57.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:22:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FELIPE KLIEMASCHEWSK FERREIRA GOMES CPF/CNPJ Nº 

041.847.431-10 CDA'S Nº 2014 / 1076101 2015 / 1233678 2016 / 1379521 

2017 / 1474831 VALOR DA CAUSA: R$ 5.061,02 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030093-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA TEREZA DE CAMPOS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030093-27.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:22:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FATIMA TEREZA DE CAMPOS MIRANDA CPF/CNPJ Nº 

108.570.101-82 CDA'S Nº 2014 / 1006973 2015 / 1129247 2016 / 1280023 

2017 / 1490840 VALOR DA CAUSA: R$ 3.843,26 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 
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on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030094-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARCIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030094-12.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:22:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FABIO MARCIO DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 568.919.541-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1075688 2015 / 1212118 2016 / 1316595 2017 / 1478258 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.332,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030095-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030095-94.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:23:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS CPF/CNPJ Nº 693.623.781-91 

CDA'S Nº 2014 / 1008604 2015 / 1174575 2016 / 1307535 2017 / 1474226 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.949,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030096-79.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:23:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EUNICE ANTENOR SBIZERA CPF/CNPJ Nº 120.008.938-30 CDA'S 

Nº 2014 / 1035959 2015 / 1124926 2016 / 1309794 2017 / 1466650 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.767,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030097-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VARGAS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030097-64.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:23:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO VARGAS NETO CPF/CNPJ Nº 054.793.041-00 

CDA'S Nº 2014 / 1032734 2015 / 1172081 2016 / 1379149 2017 / 1457438 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.486,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030098-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TACCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030098-49.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:23:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO TACCI CPF/CNPJ Nº 090.200.719-04 CDA'S Nº 2014 

/ 1052434 2015 / 1231061 2016 / 1314985 2017 / 1474694 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.820,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 
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LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030099-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO RODRIGUES RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030099-34.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:23:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORENTINO RODRIGUES RAMOS CPF/CNPJ Nº 038.462.291-72 

CDA'S Nº 2014 / 1025927 2015 / 1135755 2016 / 1342086 2017 / 1522147 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.976,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030100-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE FRACARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030100-19.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:24:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLAVIO JOSE FRACARO CPF/CNPJ Nº 010.033.560-87 CDA'S Nº 

2014 / 1018851 2015 / 1131771 2016 / 1373362 2017 / 1511356 VALOR 

DA CAUSA: R$ 13.447,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030101-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030101-04.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:24:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FERNANDO MARTINS DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 

412.154.271-15 CDA'S Nº 2014 / 1050834 2015 / 1230942 2016 / 1258764 

2017 / 1466357 VALOR DA CAUSA: R$ 9.344,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 
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o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030102-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030102-86.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:24:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO CPF/CNPJ Nº 

141.437.201-91 CDA'S Nº 2014 / 1029497 2015 / 1147146 2017 / 1517081 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.233,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030103-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA HELENA DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030103-71.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:24:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FATIMA HELENA DA MATA CPF/CNPJ Nº 117.720.771-00 CDA'S 

Nº 2014 / 1048800 2015 / 1132312 2016 / 1363928 2017 / 1509042 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.714,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 807772 Nr: 14226-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT

 Intimo a parte executada para manifestar-se sobre o despacho de fl. 43, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 706530 Nr: 582-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB: 9.023/MT, BERNARDO RODRIGUES 

DE OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - 

OAB:8125 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Intimo a parte embargante para manifestar-se sobre o despacho de fl. 132 

e, querendo, requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 726205 Nr: 21983-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO HIDEAKI KUSAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, J. G. 

BERNARDES-ME, JULIANA GREIMEL BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Intimo a parte embargante para manifestar-se sobre o despacho de fl. 

137, e querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 827858 Nr: 33718-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA 

PAPAFILIPAKIS GRAZIANO - OAB:133.127/SP, ALESSANDRA 

MARTINS COVRE - OAB:183.003/SP, ANDRÉA BORBA ZAIDAN SANTOS 

- OAB:107.504/SP, LEONARDO RAMOS GONÇALVES - OAB:28428/DF, 

LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - OAB:28.512/DF, 

MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - OAB:28432/DF

 Intimo a parte executada para manifestar-se sobre o despacho de fl. 27, 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011418-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDYR BISPO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011418-79.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 15:07:46.143 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EDYR BISPO SANTOS - 

Contribuinte 35627 CPF nº138.289.671-91 CDA's Nºs 1207343, 1021953, 

1554063 e 1364185. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.33.033.0592.029 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.937,43 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.33.033.0592.029 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº1021953/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1021953/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1021953/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1021953, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1207343, 1554063 e 1364185, que 

totalizam o valor de R$ 2.276,18-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 
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do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (24/08/2023), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026279-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERNANDES ABUD (EXEQUENTE)

MICHELLE MARIE DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1026279-70.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: LUCIANO FERNANDES ABUD 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verifico que 

trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela 

Antecipada c/c Indenização Por Danos Morais movida por Luciano 

Fernandes Abud em desfavor do Estado de Mato Grosso, que visa 

suspender a inscrição do nome do requerente em CDA, cuja natureza do 

Auto de Infração é da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato 

Grosso. Insta ressaltar que a Vara Especializada do Meio Ambiente tem a 

seguinte competência, conforme Resolução nº. 023/2013/TP, do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Processar e julgar as ações de 

natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, 

artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas 

aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente”. Assim sendo, declaro a incompetência deste Juízo 

para o processamento e julgamento da presente ação, devendo o Sr. 

Gestor Judiciário materializar o presente feito e encaminhar ao 

mencionado Juízo procedendo-se as devidas baixas, inclusive na 

distribuição, remetendo-se os autos àquela Vara. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001804-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLER TAKEI DA SILVA (REQUERENTE)

HIGOR FEITOZA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

JESSICA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Maria Aparecida de Lima (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001804-73.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSICLER TAKEI DA SILVA 

REQUERIDO: JESSICA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES e outros (3) Vistos 

etc. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido Provisório de 

Tutela de Urgência ajuizada por Rosicler Takei da Silva Rubio em face do 

Estado de Mato Grosso e Outros, que veio redistribuída do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. Compulsando os autos, 

verifico a falta do recolhimento das custas processuais. 3. Assim, com 

fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que o requerente comprove o pagamento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 

321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001843-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILDE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001843-70.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NAILDE ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito Com Cancelamento de Protesto c/c 

Danos Morais Com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Nailde Alves 

de Oliveira Costa Vieira em face do Estado de Mato Grosso, que veio 

redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. 

Compulsando os autos, verifico a falta do recolhimento das custas 

processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o pagamento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

JULIANO ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001800-36.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANO ANTONIO RIBEIRO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela 

Provisória ajuizada por Juliano Antônio Ribeiro em face do Estado de Mato 

Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá-MT. 2. Compulsando os autos, verifico a falta do recolhimento das 

custas processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, 

assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o 

pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

ALEX CRISTIANO GOMES (ADVOGADO(A))

ROBERTO JUNIOR CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FRANCINALDO DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002042-92.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROBERTO JUNIOR CHAGAS 

REQUERIDO: FRANCINALDO DA SILVA BARBOSA e outros (2) Vistos etc. 

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Com 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela em face do Estado de Mato 

Grosso e Outros, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

pugna pela declaração de inexigibilidade dos débitos tributários sobre o 

bem móvel objeto da demanda com fato gerador desde o ano de 2008, e, 

para tanto, indexou a emissão de guia do IPVA no id nº 14860009, o qual 

informa que os débitos estão inscritos em dívida ativa, contudo, deixou o 

requerente de trazer ao feito a CDA. 3. Ainda em análise ao feito, constato 

a falta do recolhimento das custas processuais. 4. Assim, com 

fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que o requerente comprove o pagamento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 

321, do CPC) bem como para que traga aos autos a Certidão de Dívida 

Ativa objeto da discussão. 5. Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à 

conclusão. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001477-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITAIANA APIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001477-31.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ORLANDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que o presente feito veio redistribuído 

para esta Vara, advindo do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá, conforme decisão de id nº 13924380. 2. Inicialmente, tenho que a 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso é parte necessária para 

figurar no polo passivo da presente ação, porquanto é competente por 

sua instituição e cobrança. 3. Deste modo, nos termos do artigo 321, § 

único, do CPC, concedo a parte requerente o prazo de 15 (quinze) dias 

para que providencie a regularização correta do polo passivo da presente 

ação. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1016162-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016162-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verifico que trata-se 

de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c 

Cancelamento de Multa de CDA Com Pedido de Tutela de Urgência 

Antecipada movida por João Maria de Almeida em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, que visa a declaração da suspensão da Exigibilidade da 

multa e demais consectários, inclusive a respectiva CDA, relativos ao 

Procedimento Fiscal objeto dos autos, qual seja, Auto de infração nº 

116440 (Processo Administrativo 300.483/2008); Seja notificada a parte 

adversa para que, em relação ao referido procedimento Fiscal; Não 

encaminhe a protesto e, caso já o tenha feito, providencie o cancelamento 

do respectivo apontamento junto ao cartório competente, no prazo de 48 

horas, contados do recebimento da notificação; Não efetive a inscrição da 

multa em questão em qualquer órgão de proteção ao crédito ou proceda 

com negativação de qualquer natureza (SERASA, SPC, CADIN, etc.); Caso 

já o tenha feito, que providencie a baixa respectiva, no prazo de 48 horas, 

contados do recebimento da notificação; Não proceda com a propositura 

da correspondente execução fiscal ou, caso já proposta, providencie sua 

baixa/extinção, através de peticionamento nos respectivos autos, no 

prazo de 48 horas, contados do recebimento da notificação, cujo Auto de 

Infração é originário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Insta 

ressaltar que a Vara Especializada do Meio Ambiente tem a seguinte 

competência, conforme Resolução nº. 023/2013/TP, do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “Processar e julgar as ações de natureza civil, 

pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, 

além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria 

do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente”. 

Assim sendo, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento 

e julgamento da presente ação, devendo o Sr. Gestor Judiciário 

materializar o presente feito e encaminhar ao mencionado Juízo 

procedendo-se as devidas baixas, inclusive na distribuição, remetendo-se 

os autos àquela Vara. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026399-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THADEO SOBOCINSKI NETO (ADVOGADO(A))

JORGE CARLOS MARCELINO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A (EXEQUENTE)

CRISTIANO BERNARDO ROVEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1026399-16.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SANETRAN - SANEAMENTO 

AMBIENTAL S/A EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica-Tributária Cumulada Com Anulatória de Lançamento 

Fiscal Com Pedido de Tutela de Urgência (Liminar) proposta por Sanetran – 

Saneamento Ambiental S/A, em desfavor do Estado de Mato Grosso, na 

qual objetiva a concessão da tutela de urgência, para que seja declarada 

a suspensão da exigibilidade dos lançamentos fiscais e créditos tributários 

objeto da presente demanda, bem como para que o Réu que se abstenha 

de praticar qualquer ato restritivo ou constritivo relativo aos créditos 

tributários em discussão, em especial o protesto e a propositura de ação 

de execução fiscal, com imediata baixa ou suspensão dos protestos já 

realizados, além de o réu se abstenha de promover qualquer cobrança, 

lançamento fiscal ou bloqueio/retenção de bens, seja a que título for 

(DIFAL, TAD, DAR, Regime Cautelar Administrativo, Regime de Estimativa 

Simplificada, Regime de Substituição Tributária Transcrita, etc.), 

independentemente do meio de fiscalização nas operações de 

transferências de bens do ativo imobilizado e de uso e consumo entre 

estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular e não oponha óbice à 

emissão da Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, em 

detrimento dos lançamentos fiscais e Créditos tributários objeto da 

presente demanda procedendo e à baixa ou suspensão de eventuais 

protestos e inscrição no SERASA, CADIN e/ou outros órgãos/empresas do 

sistema Financeiro e de restrição do Estado. Aduz que é pessoa jurídica 

de direito privado com sede na cidade de Almirante Tamandaré-PR, cujo 

objeto social é a exploração das atividades de prestação de serviços de 

coleta e transporte de resíduos sólidos, saneamento e gestão ambiental, 

com filiais pelo país, sendo duas no estado de Mato Grosso, nas cidades 

de Tangará da Serra e Sinop, pelos quais a prestação de serviços são 

para prefeituras, sujeitando-se, pois, a incidência de ISS. Alega que nas 

operações realizadas nas filiais no estado de Mato Grosso vem sofrendo 

cobrança de ICMS por diferencial de alíquotas (DIFAL), em operações de 

transferência de ativo imobilizado e bens de consumo de estabelecimentos 

da mesma empresa, que geraram inscrição em dívida ativa, oriunda de 

Documento de Arrecadação ou Termo de Apreensão e Depósito (TAD), 

que são indevidos conforme a Súmula nº 166 do STJ. Relata que em 

decorrência dos lançamentos indevidos foi enquadrada no Regime 

Diferenciado Cautelar e vem sendo cobrada através do Regime de 

Estimativa Simplificada em função da transferência de bens. Requer, a 

concessão de tutela de urgência para que seja declarada a suspensão da 

exigibilidade dos lançamentos fiscais e créditos tributários objeto da 

presente demanda, bem como para que o Réu que se abstenha de praticar 

qualquer ato restritivo ou constritivo relativo aos créditos tributários em 

discussão, em especial o protesto e a propositura de ação de execução 

fiscal, com imediata baixa ou suspensão dos protestos já realizados, além 

de o réu se abstenha de promover qualquer cobrança, lançamento fiscal 

ou bloqueio/retenção de bens, seja a que título for (DIFAL, TAD, DAR, 

Regime Cautelar Administrativo, Regime de Estimativa Simplificada, Regime 

de Substituição Tributária Transcrita, etc.), independentemente do meio de 

fiscalização nas operações de transferências de bens do ativo imobilizado 

e de uso e consumo entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular 

e não oponha óbice à emissão da Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa, em detrimento dos lançamentos fiscais e Créditos 

tributários objeto da presente demanda procedendo e à baixa ou 

suspensão de eventuais protestos e inscrição no SERASA, CADIN e/ou 

outros órgãos/empresas do sistema Financeiro e de restrição do Estado. 

No mérito, pugna pela procedência da ação. Juntou documentos. O 

processo veio redistribuído da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

de Cuiabá em razão do declínio de competência, conforme id nº 14811951. 

Vieram os autos conclusos. É o Breve Relato. Decido. Aautora almeja a 

concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de 

difícil reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 
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puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. (...)”. Preliminarmente, em cotejo 

dos interesses e direito debatido no caso em tela, diante da possibilidade 

de dano irreparável à requerente, a concessão da tutela antecipada 

contra a Fazenda Pública não esbarra nas vedações impostas pelo art. 1º 

da Lei n. 9.494/97, razão pela qual perfeitamente possível a antecipação 

do provimento. Desse modo, resta observar se estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da medida excepcional. Pois bem. É 

cediço que o deferimento da tutela antecipada exige a concorrência da 

prova inequívoca, entendida como aquela que não admite dúvida razoável, 

somada ao receio de dano irreparável, ou ao abuso de direito de defesa 

manifestado pelo réu em caráter protelatório e, ainda, à possibilidade de 

reverter a medida antecipada, caso o resultado da ação venha a ser 

contrário a pretensão da parte que a requereu. (art. 300, CPC). Note-se 

que os requisitos legais para o deferimento da medida ora pleiteada, 

consubstanciados no fumus boni iuris e no periculum in mora não 

possuem conotação alternativa, mas sim aditiva, de modo que ambos 

devem estar presentes, sob pena de não concessão da tutela antecipada. 

No caso vertente, a inicial bem como os documentos probatórios a essa 

anexados, demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito da 

Requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, 

vejamos: O cerne da discussão reside na possibilidade de suspender a 

exigibilidade de crédito tributário da Certidão de Dívida Ativa nº 

2017474492, que entre as infrações apontadas, constam “a falta de 

recolhimento de ICMS por estimativa simplificada e falta de recolhimento de 

ICMS por substituição tributária”. Trata-se de empresa que entre os 

serviços descritos em seu objeto social, “consta a exploração das 

atividades de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos 

sólidos, saneamento e gestão ambiental”. Em análise de cognição sumária, 

vislumbra-se a ilegalidade na cobrança do ICMS que está causando 

entraves nas atividades da Requerente, vez que os documentos 

acostados aos autos, mormente as notas fiscais indexadas nos id nº 

14771756, 14771761, 14771765 e 14771772 dão conta de que possíveis 

créditos tributários são oriundos da falta e/ou recolhimento a menor de 

ICMS de transferência de mercadorias de ativos imobilizados, conforme 

informados nas próprias notas fiscais. Nesse sentido, vejamos a súmula 

nº 166, do STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte.” Dessa feita, incabível a cobrança de imposto de circulação 

de mercadoria e serviço por se tratar de mero deslocamento de 

mercadoria de estabelecimento do mesmo contribuinte. De tal modo, 

evidencia-se que a exigência de diferencial de alíquota de ICMS, em 

operações de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo 

contribuinte são atos abusivos, motivo pelo qual entendo verificado o 

"fumus boni iuris". De outro lado, os prejuízos causados à empresa 

requerente pelo protesto da referida CDA e o impedimento na obtenção de 

certidão negativa de débitos são notórios, pois criam obstáculos ao livre 

exercício das suas atividades comerciais, além de acarretar interrupção 

das atividades entre outros danos irreparáveis, portanto, configurado o 

requisito “periculum in mora”. Por derradeiro, não se verifica a 

possibilidade de irreversibilidade do provimento, haja vista que, uma vez 

declarada legal a cobrança na forma apontada, a medida é totalmente 

reversível, podendo o Fisco ser ressarcido dos valores que o contribuinte 

deixou de recolher. Isto posto e com base nas alegações acima tecidas, 

uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de 

suspender os créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa 

(CDA) nº 2017474492, a sustação do protesto nº 436028, do 1º Ofício de 

Tangará da Serra-MT, no valor de R$45.208,25 (quarenta e cinco mil e 

duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos), datado de 12.04.2018, 

referente a CDA nº 2017474492, bem como para que o requerido se 

abstenha de exigir ICMS sobre a transferência de mercadorias realizadas 

entre seus estabelecimentos matriz e filial, além do que não promova 

protesto dos valores e expeça certidão positiva com efeitos de negativa 

de débitos tributários, até ulterior deliberação. Com relação ao protesto nº 

438204, verifico que se refere à CDA nº 2018377, a qual não foi costada 

aos autos, sendo indispensável a sua juntada para apreciação. Expeça-se 

o necessário. Após, providencie-se a citação e intimação do requerido, 

para querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036111-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1036111-64.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/11/2017 10:33:18 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

GEORGIA MIRELA LTDA CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA(s) Nº(s) 

1321989 e 1537740 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.15.030.0246.032 VALOR 

DA CAUSA R$ 5.654,15 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE” - Contribuinte 96783. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 
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das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036112-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1036112-49.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/11/2017 10:34:23 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

GEORGIA MIRELA LTDA CNPJ Nº14.911.473/0001-55 CDA(s) Nº(s) 

1363068 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR DA CAUSA R$ 3.016,50 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - Contribuinte 96783. Eis 

o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036112-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1036112-49.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/11/2017 10:34:23 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

GEORGIA MIRELA LTDA CNPJ Nº14.911.473/0001-55 CDA(s) Nº(s) 

1363068 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR DA CAUSA R$ 3.016,50 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - Contribuinte 96783. Eis 

o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 
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advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31436 Nr: 2825-23.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELIPE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO FELIPE PINTO, Cpf: 

48274453115, Rg: 6921655, Filiação: Braulina Felipe Pinto, data de 

nascimento: 24/06/1967, brasileiro(a), natural de Itabuna-BA, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Tipificado no art. 34, prágrafo único II, INCISO II, da LEI 

9.605/98.

Despacho: Vistos.1. Cite-se o requerido, por edital, para que apresente(m) 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 2. O edital, com prazo de 

dilação de 15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, 

no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 3. Faça consignar no ato de 

citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 

11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá 

argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2.º Não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".4. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado, citado, não constituir defensor, dê-se vista ao Ministério 

Público para que requeira o que entender necessário.5. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de março de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 19 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28738 Nr: 860-10.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 4.654, leonardo cesar bonfim - OAB:10630, 

Marilia Moreira de Castilho - OAB:8287, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656, Victor Guimaro Sakitani - OAB:20336/A

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22073 Nr: 825-89.2012.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIO JOSÉ CUNHA JUNIOR, WILLIAN 

GUSMÃO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ale Arfux Júnior - 

OAB:oab/mt 6.843, Aristides Soares de Campos Neto - OAB:23651, 

Carlos Frederick da S. I. de Almeida - OAB:7355 A, Fabio Moreira 

Pereira - OAB:9405, Kalynca Silva Inez de Almeida - OAB:15.598, 

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:OAB/MT 24.217, MORGANA 

KAMILA FREIRES SILVA - OAB:OAB/MT 24.230, Pedro Porrea Franco 

- OAB:oab/mt 22.926, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - 

OAB:7.031, THAMINNE DA SILVA CASTRO - OAB:OAB/MT 24.748

 Ademais, os documentos pretendidos pela defesa, em regra, são públicos 

e não há nos autos qualquer comprovação de que o acesso a eles tenha 

sido negado, mostrando-se desnecessária a intervenção judicial para 

requisição. Concedo às Defesas o prazo comum de 20 (vinte) dias para 

que juntem aos autos os documentos que entenderem pertinentes. 

DESIGNO o dia 18 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 16h para a oitiva das 

testemunhas MURILO MORGANDI COVEZZI e VÂNIA MÁRCIA 

MONTALVÃO GUEDES CÉZAR, oportunidade em que também serão 

interrogados os denunciados WILLIAN GUSMÃO BARROS e ABADIO 

JOSÉ CUNHA JUNIOR. Intimem-se/requisitem-se as testemunhas. As 

defesas, o Ministério Público e os réus saem intimados neste ato. 

Intimem-se e notifiquem-se os peritos RODRIGO DOS SANTOS COUTINHO 
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e HERBERT DITTMAR para que prestem esclarecimentos, por escrito, em 

resposta aos aos quesitos formulados pelas partes às fls. 1599/1599v e 

1614/1615, no prazo de 10 (dez) dias. O mandado de intimação e 

notificação aos peritos deverá estar acompanhado de cópia da denúncia, 

dos quesitos das partes e do laudo de fls. 581/592. Os denunciados, as 

defesas e o Ministério Público saem intimados neste ato. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39403 Nr: 1087-29.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WALDIR VICENTE, ANA MARIA CARDOSO 

VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA 

VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com base no art. 485, inciso VI e §3º, c/c art. 493, ambos do 

Código de Processo Civil.Considerando que o cancelamento informado 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO ocorreu somente após a sua citação, 

em prestígio ao princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), com 

fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.Sem custas, nos termos do art. 

3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.Deixo de submeter esta sentença 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor 

certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do 

artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no 

Distribuidor, e arquivem-se os autos. P.R.I.C.Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41842 Nr: 2636-74.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Madeiras Palmeira Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do Mandado de 

Segurança na hipótese, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 10 da Lei n. 12.016/09, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Processo isento 

de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso.Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo 

recurso voluntário, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 

29 de agosto de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41813 Nr: 2619-38.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEISUL AGRÍCOLA LTDA, GUSTAVO WEISHEIMER, 

JOCEMAR BONAPAZ MELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MÚCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:OAB/MT 4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais e da taxa 

judiciária em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas (máximo permitido), 

sem prejuízo da correção monetária, com fundamento no art. 272, §6º, do 

Código de Processo Civil, c/c art. 468, §§6º e 7º, da CNGC – Foro 

Judicial.Atente-se a Sra. Gestora que esta decisão deverá ser 

encaminhada por e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

dca@tjmt.jus.br –, possibilitando, assim, o lançamento das informações no 

sistema próprio e o controle de pagamento, conforme orientação contida 

no Ofício Circular n. 04/2018/GAB/J-Aux de 06-3-2018, proveniente da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.Adotada a providência 

acima mencionada, INTIME-SE o requerente para promover o recolhimento 

das custas processuais e da taxa judiciária correspondentes, nos termos 

aqui deferidos, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que deverá 

“acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – 

www.tjmt.jus.br , clicar no link ‘Emissão de Guias Online’ escolher a opção 

‘Distribuição/Mediação’ na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas’ e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: ‘Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia’, momento em que o advogado ou a parte emitirá a 

guia para o devido pagamento.”, segundo orientação que se extrai do 

ofício circular acima mencionado.Após a comprovação do pagamento da 

primeira parcela no prazo acima fixado – 15 (quinze) dias –, o que deverá 

ser efetivado sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único), retornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 

30 de agosto de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29453 Nr: 1266-31.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DE OLIVEIRA BARREIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:21.705-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 50/55, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Intimem-se.Inexistindo demais providências, certifique o 

trânsito em julgado, arquivando-se, sem prejuízo das anotações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 31 de agosto 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29849 Nr: 1531-33.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL 

AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Corrêa de Oliveira - 

OAB:7344, Fabio Arthur Da Rocha Capilé - OAB:6187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar quesitos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21939 Nr: 611-98.2012.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDINEI TUBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino da Silva - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono os autos a fim de intimar o patrono do requerente 

para manifestar sobre petição de fls. 442-v

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28652 Nr: 804-74.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDASIO DE ALMEIDA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta (fls. 35/44), por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da 

execução até seus ulteriores termos.Deixo de condenar o 

excipiente/executado em honorários advocatícios por serem incabíveis em 

caso de rejeição de exceção de pré-executividade. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário, intime-se o excepto/exequente, 

pessoalmente, para requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.Por fim, CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE o 

determinado à fl. 56, expedindo-se o necessário alvará 

eletrônico.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 30 de agosto de 

2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22660 Nr: 154-32.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, ELIANE GOMES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:3.963, DIVAIR APARECIDO PIERI - OAB:4.336-A, Divanir 

Marcelo de Pieri - OAB:5698-A/MT, KAROLINE SZTKOWSKI POLATO - 

OAB:14.618, Patricia Cavalcanti de Albuquerque - Procuradora 

Municipal - OAB:7.892, Rodrigo Ribeiro Araujo - OAB:13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8.623

 Vistos.

 Infere-se dos autos que as partes já se manifestaram acerca do Laudo 

Pericial apresentado nos autos.

Por outro lado, a requerida ELIANE GOMES RODRIGUES apresentou pedido 

de designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 3º, §3º, do 

CPC/2015.

Nesses termos, DEFIRO o pedido formulado à fl. 346, por conseguinte, 

designo o dia 21 de setembro de 2018, às 14h, para a realização de 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania em Matéria Ambiental de Cuiabá, 

observando-se as regras do art. 334, do CPC/2015.

Intime-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), advertindo-o que, independente de 

intimação deste juízo, deverá convocar servidores, fiscais ou outro agente 

público ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano e Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, 

apto a apresentar eventuais elementos e soluções visando o deslinde da 

demanda.

 Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10664 Nr: 497-33.2010.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando Mancini - 

OAB:1.581, Paula Teixeira da Silva - OAB:15232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494

 1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

 Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29709 Nr: 1418-79.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Isabel Castoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Gasparelo - 

OAB:2693

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, bem como indefiro o pedido de penhora feito pela parte 

exequente (fl. 143) em consonância com o posicionamento do STJ. 

Cumpre ressaltar que, conforme já dito anteriormente, o indeferimento de 

pedido de penhora no executivo fiscal não impede que o exequente 

solicite a penhora no rosto do processo de recuperação no juízo 

falimentar.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23829 Nr: 310-83.2014.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA LOPES MANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corral Morales - 

OAB:7641-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pedro Szezupior 

dos Santos - Procurador do Estado - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o agendamento do início dos trabalhos periciais para o dia 

27-09-2018, DEFIRO o pedido de levantamento parcial dos honorários, 

DETERMINANDO:

1. A expedição de alvará para levantamento do valor correspondente a 

50% dos honorários periciais; e

2. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia de início 

dos trabalhos periciais informado nos autos, sem a entrega do laudo em 

cartório, intime-se o Perito para sua apresentação em 48 (quarenta e oito) 

horas.

Frise-se que o valor correspondente a 50% dos honorários 

remanescentes serão liberados após a conclusão dos trabalhos.

Intimem-se previamente as partes acerca da data de início dos trabalhos 

periciais informado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 286 Nr: 155-37.2001.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Amaral Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Renata Maciel Cuiabano - 

Procuradora do Estado - OAB:6640, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Octaviano de Oliveira 

Filho - OAB:2253

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21928 Nr: 594-62.2012.811.0082

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: clarissa Lopes Dias - OAB:4997, 

Cleber Junior Stirgemeier - OAB:12.198/B, JULIANA RADO - 

OAB:12906, Thais Regina Retore - OAB:7233-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono nos termos da legislação vigente para REITERAR a intimação 

do autor para no prazo de 05(cinco) dias oferecer meios para o 

cumprimento do mandado de citação, face ao teor da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça noticiando o não cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21929 Nr: 595-47.2012.811.0082

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Lopes Dias - 

OAB:12.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono nos termos da legislação vigente para REITERAR a intimação 

do autor para no prazo de 05(cinco) dias oferecer meios para o 

cumprimento do mandado de citação, face ao teor da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça noticiando o não cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35488 Nr: 2351-18.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Congrege Construtora e Incorporadora Ltda, 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DA SILVA- 

PROMOTOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adi Pedrosa de Almeida - 

OAB:7951, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764/O

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

2. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 421676 Nr: 27232-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA, 

NILTON CESAR DA SILVA, LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES, 

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:13555/MT, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - 

OAB:18220, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB-MT 13714-MT 

- OAB:, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABA

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL

Autos código nº 421676

Vistos, etc;

Não havendo diligências a ser realizadas e nem outras irregularidades a 

ser sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando 

que os acusados NILTON CESAR DA SILVA, vulgo “Cesinha”, WAGNER 

ROGÉRIO NEVES DE SOUZA e LUIS CARLOS CHAGAS RODRIGUES sejam 

submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão 

designo para o dia 30 de outubro de 2018, às 08h, no Plenário do Tribunal 

do Júri desta capital.

Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do ato, 

expedindo-se o necessário.

 Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido pelas partes.

Requisitem-se os réus que se encontram presos (Nilton César e Wagner).

Tendo em vista que o representante do Ministério Público arrolou 07 (sete) 

testemunhas e 02 (dois) informantes, intime-o a restringir o rol de fls. 2011 

e 2504/2505, ao número legal de 05 (cinco) testemunhas, ressaltando que 

os informantes Elias de Souza Sampaio e Jucivaldo da Silva Correa não 

são computados neste limite.

 No mais, em conformidade com o artigo 423, inciso II, do CPP, segue em 

apartado, o sucinto relatório do processo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito, em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 101228 Nr: 307-64.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOELTON NOBREGA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:

 ISTO POSTO, sem maiores delongas e com supedâneo nos artigos 107, 

inciso IV, 109, inciso III, 110, todos do Código Penal, julgo extinta a 

punibilidade do réu HOELTON NOBREGA DE MACEDO, qualificado nos 

autos.Com o trânsito em julgado e considerando que a sentença que 

reconhece a prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos da 

sentença condenatória, proceda-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos com as providências de costume.Sem 

custas.P.I.C.Cuiabá-MT-MT, 20 de agosto de 2018. Mônica Catarina Perri 

Siqueira Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420768 Nr: 26268-60.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK SILVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERICK SILVEIRA SANTOS, Cpf: 

03029226107, Rg: 20146647, Filiação: Perpetua Silveira Melo e Adauto 

Antonio dos Santos, data de nascimento: 02/05/1989, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a), vendedor consorcio, Telefone 

99271-9891. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,14 (Quinhentos e tres reais e quatorze 

centavos), no prazo de 30, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de inscrição de dívida ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.
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Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321515 Nr: 517-76.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL LEITE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIGUEL LEITE DE ARAUJO, Rg: 739.098, 

Filiação: Amarildo Leite de Araújo e Ana Santana de Jesus, data de 

nascimento: 22/05/1965, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

pedreiro, Telefone 92835034. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 502,86 (Quinhentos e dois reais e oitenta e seis 

centavos), no prazo de 30, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de de dívida ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381069 Nr: 22850-51.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOEMI DE SOUZA ROCHA, Cpf: 

79578357168, Rg: 1090759-9, Filiação: Ana de Souza Rocha e José 

Cardoso Rocha, data de nascimento: 06/05/1976, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, divorciado(a), comerciante, Telefone 65-9940-9017. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 10.715,81 (Dez mil e setecentos e quinze reais 

e oitenta e um centavos), no prazo de 30, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de inscrição de divida ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Bernardes de 

Aguilar , digitei.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 415737 Nr: 20826-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON MORAES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 Vistos, etc;

Ante o teor da certidão de fls.570, à central de mandados para as 

providências visando a redistribuição do mandado de intimação acostado 

às fls. 569.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 567/568, intimando 

imediatamente a perita acerca de sua nomeação.

D´outra banda, face a procuração juntada aos autos às fls. 571/573, 

proceda o cadastro e anotações necessárias do advogado constituído 

pelo recuperando, intimando-o de todos os atos realizados no feito.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 499480 Nr: 38562-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GOMES ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio José de Oliveira - 

OAB:12056, ANTONIO ROGERIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/O, Danylo Ferreira de Alcântara - OAB:OAB/ 13.724, EDGAR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:15373/MT

 Vistos, etc.

Em face da informação de que o recuperando Divino Gomes Roberto é 

idoso e portador de doença, intime-se a Defesa do apenado, via DJE, para 

que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação 

comprobatória do estado de saúde do penitente.

Com o aporte, ao MPE e, após, conclusos.

 Lado outro, procedam-se diligência, a fim de dar cumprimento ao mandado 

de prisão expedido nos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 353584 Nr: 15127-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE OLIVEIRA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 ....10. Assim, e em vista ao cálculo de pena de fl. 386, homologado por 

este Juízo, a data-base correta a ser adotada é a do dia 29.04.2017.11. 

Ademais, vislumbra-se ainda que os períodos de detração estão sendo 

novamente computados para fins de progressão, o que não deve ocorrer, 

visto que o recuperando já se utilizou deles para fins de progressão ao 

regime semiaberto.12. Pelo exposto, deve a data-base ser a do 

preenchimento do requisito objetivo, que ocorreu no dia 29.04.2017, e os 

períodos de detração não devem ser novamente computados para fins de 

progressão ao regime aberto.13. Nos termos de tais considerações, 

determino a elaboração de novo cálculo de pena, dando-se vista às partes 

para manifestação.14. Após, tornem os autos conclusos.15. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 73188 Nr: 6852-58.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEOMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Desta forma, não estando mais o recuperando recolhido em 

estabelecimento prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo 

competente para análise e/ou adoção de qualquer providência a ele 

relacionada.Pelo exposto, deixo de analisar o pedido deduzido pela defesa 

e, como o referido recuperando Kleomar Pereira da Silva está recluso em 

Unidade Prisional da Comarca de Juína/MT, declino de competência e 

determino, por consequência, o encaminhamento dos autos àquela 

Comarca.Expeça-se o necessár io.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Certifique-se.Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461170 Nr: 1012-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, BRUNO 

MONTEIRO DE CASTRO, HUDSON NAZARIO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARIANE FERREIRA 

MARTINS CAMARGO, para devolução dos autos nº 

1012-47.2017.811.0042, Protocolo 461170, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 161148 Nr: 8479-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO DA CRUZ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, HEYTO MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212/E, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA. OAB/MT: 7355 A 

DR. FÁBIO MOREIRA PEREIRA. OAB/MT: 9405

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 24/08/2018, às fls. 

224/237, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR CATARINO DA 

CRUZ NASCIMENTO, pelos delitso descritos nos Artigos 12 da lei N° 

10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e 

Artigo. 303 da lei N° 9.503/97 à pena de 08 (oito) meses de detenção 

regime aberto, nos termos do Art. 33, § 2º, letra "c" do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 399707 Nr: 3853-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOUGLAS GONÇALVES, IVONEI 

FERNANDES FERREIRA DE JESUS, JONNY JECKSON MORAES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JAIRO DO CARMO 

FERREIRA - OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO P/ CONSTITUIR NOVO ADVOGADO

Prazo:10(DEZ)

Intimando:Réu(s): Ivonei Fernandes Ferreira de Jesus, Cpf: 05729834179, 

Rg: 26452413 SSP MT Filiação: Mario Nei Ferreira de Jesus e Ivonete 

Terezinha Fernandes, data de nascimento: 28/07/1996, brasileiro(a), 

natural de Varzea grande-MT, convivente, ajudante de serv. gerais, 

Endereço: Rua 18, Qd: 16, Casa: 01, Bairro: Jardim dos Estados, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, mais precisamente, para para constituir novo defensor no 

prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á 

nomeado o Dr. Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na 

sua defesa, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:3 - Decreto a revelia do réu Ivonei Fernandes Ferreira 

de Jesus com base no art. 367 do CPP, por estar em lugar incerto e não 

sabido. 4 – Intime-se o réu Ivonei Fernandes Ferreira de Jesus, para 

constituir advogado no prazo de 10 dias. Não o fazendo, nomeio o Dr. 

Defensor Publico para seguir na defesa do réu.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 408736 Nr: 13437-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY ANDERSON SANTOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. RAUL COELHO CURVO. OAB/MT: 11.732

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

28/09/2018, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE visando a readequação da 

pauta do mês de agosto,foi determinada a redesignação da audiência 

(30/08/2018),para o dia 28 de setembro, as 15:00 hs, devido a 

convocação do TJ da MM.Juiza.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 115274 Nr: 1831-96.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA CUIABÁ

3ª VARA CRIMINAL

CÓDIGO: 115274.

RÉU: BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA.

Vistos e etc.

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra BRUNO ROGER 

RODRIGUES DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 

157, § 2º, inciso I, II, do Código Penal.

A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a elementar e 

circunstância que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do CPP.

A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme se 

verifica às fls. 07/85, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.

Estando assim, presentes os aspectos formais essenciais da peça 

acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO 

A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e a notificação do 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

 Conste no mandado que o denunciado deverá constituir advogado apto a 

defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de fazê-lo, pretendendo 

assim seja patrocinado pela Defensoria Pública.

 Em caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.

Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem 

os autos conclusos.

Defiro os requerimentos de fls. 86, itens “a” e “b”.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2017.

MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 306300 Nr: 5309-10.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DIAS FILHO 

- OAB:15.553-O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE 402 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. MARCO ANTONIO DIAS FILHO. OAB/MT: 15553

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

no 402 do CPP, em conformidade com Lei 11.719/2008 de 20/06/2008, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Intime-se as partes para requerer alguma outra 

diligência cuja necessidade se originou de circunstâncias apuradas na 

instrução (art. 402, CPP). Nada sendo requerido, abra-se vista para 

apresentação de memoriais escritos (art. 403, CPP). Por último, voltem-me 

conclusos para sentença. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 515327 Nr: 7768-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SANTANA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/RAZÕES DE APELAÇÃO

Prazo:05

Intimando:DRA. LEIDINEIA KATIA BOSI. OAB/MT: 14.981

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as razoes de apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506235 Nr: 45210-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TOME GONÇALVES, MAYKON 

RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO TOME GONÇALVES, Filiação: 

Ivonete Tome Gonçalves, data de nascimento: 20/11/1991, brasileiro(a), 

solteiro(a), operador de maquinas e atualmente em local incerto e não 

sabido MAYKON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, Filiação: Marli Ribeiro e Mauro 

de Oliveira Conceição, data de nascimento: 10/01/1992, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os réu (s) acima qualificados, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, compareça a esta secretaria para fazer a restituição de tais 

objetos, sendo eles 01 (uma) mochila de cor preta e 01 (um) cartão 

transporte, apreendidos nestes autos, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: AÇÃO PENAL Nº: 45210-72.2017.811.0042 (Código: 

506235)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: RODRIGO TOME 

GONÇALVESMAYKON RIBEIRO DA CONCEIÇÃOVistos etc.Compulsando 

os autos, verifica-se que os acusados RODRIGO e MAYKON não foram 

intimados para restituírem os objetos apreendidos à fl. 43, pois não foram 

localizados nos endereços informados anteriormente, conforme fls. 

126/127-A, diante disso determino que os acusados sejam intimados por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, compareçam em juízo a fim de restituir os objetos apreendidos à 

fl. 43. Decorrendo o prazo assinalado e não comparecendo os indiciados, 

DECLARO o perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados. Se 

as apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a 

sua destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor 

econômico proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo 

conforme previsto na CNGC.Às providências.Cuiabá-MT, 29 de agosto de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425130 Nr: 245-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANIDO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVANIDO AUGUSTO DA SILVA, Cpf: 

68928750172, Rg: 10190368, Filiação: Adelino da Silva e Eremita Augusta 

da Silva, data de nascimento: 31/08/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, divorciado(a), vendedor, Telefone 9254-8262/9212-2077. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, constitua novo advogado, informando o nome completo, 

número da OAB, sob advertência de se permanecer inerte, lhe será 

nomeado Defensor Público.

Despacho/Decisão: Cód. 425130Vistos etc.Compulsando os autos, 

verifica-se que não foi possível intimar pessoalmente o réu JOVANILDO 

AUGUSTO DA SILVA para que constituísse novo advogado (fls. 200/204), 

diante disso, intime-se o acusado por edital, para que constitua advogado, 

informando o nome completo, número da inscrição na OAB, no prazo de 

15 (quinze) dias. Não havendo manifestação do acusado nesse sentido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas 

as informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada 

à necessidade de nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado.Por 

fim, considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos (fl. 197), uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer 

atividades, a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à 

Presidência, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, 

REVOGO a decisão que designou audiência de instrução e julgamento 

nestes autos.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.
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Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531584 Nr: 23365-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO DA SILVA NERES, Cpf: 

02607101131, Rg: 18361277, Filiação: Geralda Maria da Silva e Hamilton 

Damiao Neres, data de nascimento: 01/05/1988, brasileiro(a), natural de 

Brasileia-AC, convivente, Telefone 65992722571. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 26 de Junho de 2018, por volta das 15h30min, em 

residência situada na Av. Principal, s/n, Bairro Novo Colorado, nesta urbe 

e comarca, o denunciado Diego da Silva Neres, recebeu em proveito 

próprio, um capacete, proveniente de um roubo ocorrido em 22/05/2018, 

em desfavor da vítima Marcos Duarte.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 23365-47.2018.811.0042 (Código: 

531584)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: DIEGO DA SILVA 

NERESVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu DIEGO DA 

SILVA NERES não foi citado pessoalmente (fls. 46/47), diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fl. 48 e determino que o acusado seja 

citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532582 Nr: 24321-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONH LENNON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONH LENNON DA SILVA, Cpf: 

05811369182, Rg: 26609193, Filiação: Maria Rita da Silva, data de 

nascimento: 17/03/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

auxiliar de pedreiro, Telefone 65 99206-1607. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 10 de Julho, por volta 04h10min, no 

estabelecimento comercial Zellos Boutique, situado na av. Getúlio Vargas, 

n° 723, Bairro Centro Norte, o denunciado subtraiu, para si, mediante 

rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento do telhado e 

destruição do forro, vários objetos, pertecentes à empresa-vitima.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 24321-63.2018.811.0042 (Código: 

532582)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: JONH LENNON DA 

SILVAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu JONH 

LENNON DA SILVA não foi citado pessoalmente (fls. 61/62), diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fl. 63 e determino que o acusado seja 

citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério 

Público.Por fim, tendo em vista a informação de que a tornozeleira do 

acusado JONH LENNON DA SILVA, está sem comunicação desde 

14.07.2018 (fl. 59), determino que o acusado seja intimado pessoalmente 

no endereço de fls. 04/05, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique 

a este juízo o motivo pelo qual a sua tornozeleira eletrônica está sem 

comunicação desde o dia 14.07.2018, sob pena de ser decretada sua 

prisão preventiva por descumprimento das cautelares impostas quando 

posto em liberdade.Às providências.Cuiabá-MT, 31 de agosto de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1906-91.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387825) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: CLAUDINEI MENDES DE SOUZA Vistos. 

Defiro o requerimento da defesa e concedo o prazo de 03 (dias) úteis 

para que a mesma apresente o comprovante de endereço atualizado do 

acusado para posterior intimação a fim de ser interrogado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de setembro de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502640 Nr: 41663-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR LINS CANAVARROS JUNIOR, FLAVIA 

JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR O. 

CANAVARROS - OAB:23.109, JOÃO VICTOR O. CANAVARROS. - 

OAB:23.109

 PROCESSO N.º 41663-24.2017.811.0042 (CÓDIGO: 502640) RÉUS:OMAR 

LINS CANAVARROS JUNIORFLAVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA 

CANAVARROSVistos etc.I - Havendo nos autos material probatório mínimo 

e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que preenchidos os 
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requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, 

no prazo de 10 (dez) dias, responderem à acusação.Colacione no 

mandado a advertência de que os denunciados, em sua resposta, 

poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, CPP). .. VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a 

ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. VII – Diante da proposta 

do Ministério Público de aplicação do SURSIS, considerando que a 

acusada FLAVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS possui 

bons antecedentes e preenche todos os requisitos subjetivos para a 

aplicação do referido instituto, aguarde-se a fase instrutória para o 

acusado OMAR LINS CANAVARROS JUNIOR, e na mesma data ocorrer à 

realização de audiência objetivando a Suspensão Condicional do Processo 

para a acusada FLAVIA JANAINA. Às providências.Cuiabá - MT, 29 de 

maio de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502640 Nr: 41663-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR LINS CANAVARROS JUNIOR, FLAVIA 

JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR O. 

CANAVARROS - OAB:23.109, JOÃO VICTOR O. CANAVARROS. - 

OAB:23.109

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem para REVOGAR a decisão de fl. 244 e suspender 

seus efeitos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Parquet ofereceu denúncia em 

face de FLÁVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS e OMAR 

LINS CANAVARROS JÚNIOR e ofereceu a suspensão condicional do 

processo para ambos os acusados, bem como requereu o arquivamento 

do Inquérito Policial em relação ao crime de falsidade ideológica para o 

indiciado JOÃO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS.

Primeiramente, ACOLHO o item “2” da manifestação ministerial de fl. 243 e 

determino o arquivamento em relação ao indiciado JOÃO VICTOR 

OLIVEIRA CANAVARROS, procedendo as baixas necessárias.

Desta forma, RECEBO a denúncia em desfavor dos acusados FLÁVIA 

JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS e OMAR LINS 

CANAVARROS JÚNIOR, pois presentes os requisitos do art. 41, do Código 

de Processo Penal.

Citem-se os acusados para responderem à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, que serão contados a partir da audiência de 

proposta do sursis processual para FLÁVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA 

CANAVARROS e OMAR LINS CANAVARROS JÚNIOR, contudo este juízo 

não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto 

naqueles reservados para os processos de réus presos, bem como 

daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas 

pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de julho de 2018.

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 352534 Nr: 13941-54.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CARLOS DE CARVALHO, FABIO 

NUNES PEREIRA, DOUGLAS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:, MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - 

OAB:

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para:- 

CONDENAR o acusado SILVIO CARLOS DE CARVALHO, pela prática do 

crime descrito no art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal;- CONDENAR o 

acusado FÁBIO NUNES PEREIRA pela prática do crime descrito no art. 155, 

§ 4º, inc. IV, c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, ambos do Código Penal;- 

ABSOLVER o acusado DOUGLAS SANTOS DA SILVA, nos termos do 

artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Da ocorrência da 

prescrição:Não obstante a melhor técnica não recomendar, em razão da 

inexistência de prejuízo aos acusados, verifico nesta própria decisão que 

pela pena dosada a prescrição opera-se com 04 anos (art. 109, V, CP) e 

já temos mais de 04 (quatro) anos decorridos desde o recebimento da 

denúncia (fl. 149, em 16.09.2013).Com efeito, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de SILVIO CARLOS DE CARVALHO e FÁBIO NUNES 

PEREIRA, qualificados nos autos, relativamente aos fatos descritos na 

denúncia destes autos, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 

109, inciso V, c.c. artigo 61 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 378786 Nr: 20391-76.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CECILIA DE LIMA, NILSON 

TAQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6.610

 Cód. 378786

Vistos etc.

Em razão da certidão de fl. 122, intime-se novamente o defensor do réu 

NILSON TAQUES DA SILVA para que, em 05 dias, manifeste-se nos autos, 

adotando as providências de seu mister, ou, em igual prazo, apresente 

renúncia ao mandato, sob pena de se configurar abandono de causa, o 

que, além de constituir infração disciplinar, rende ensejo à imposição de 

multa de 10 a 100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do 

CPP).

Extrapolado o prazo, e se mantendo inerte o defensor, determino que 

sejam extraídas cópias da denúncia, das certidões de citação, resposta à 

acusação e intimação do réu NILSON, das certidões de decursos de 

prazos e da presente remetendo-as à OAB para apuração de infração 

disciplinar em razão de sua desídia, nos moldes do art. 34, inciso XI, do 

EOAB.

Após, intime-se o acusado NILSON, devendo o Oficial de Justiça cumprir 

tal mandado fora do horário comercial, para que o acusado informe se 

pretende constituir novo advogado, bem como informar o nome completo, 

número da inscrição na OAB e o telefone, no prazo de 03 (três) dias.

 Não havendo manifestação do acusado, no prazo de 03 (três) dias, ou, 

no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações mínimas capazes 

de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o conhecimento de 

sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo juízo, ou o novo 

causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente nomeado Defensor 

Público para proceder a sua defesa, devendo essa advertência constar 

expressamente no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento.

Não certificada à necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 03 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512379 Nr: 5058-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA, ALEX 

DINIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/O

 Intimar a defesa dos acusados Alex Diniz de Jesus e Willian Rodrigues da 

Silva Lima, para que no prazo comum de 05 (cinco)dias, se manifeste 

acerca da fase do art. 402, do CPP, sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502640 Nr: 41663-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR LINS CANAVARROS JUNIOR, FLAVIA 

JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR O. 

CANAVARROS - OAB:23.109, JOÃO VICTOR O. CANAVARROS. - 

OAB:23.109

 Intimar o advogado dos Réus Omar Lins e Flavia Janaina, para apresentar 

resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319696 Nr: 19368-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:

 Intimar a defesa do Réu ADILSON SARAIVA DE LIMA para, no prazo legal, 

apresentar razões de apelação.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 370513 Nr: 11032-05.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON BARROS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - UNIJURIS/UNIC - OAB:4522/MT, JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Intimo o advogado do réu para comparecer na audiência de instrução dia 

24 de setembro de 2018 às 17h00min na sala de audiêndias da 5ª Vara 

Criminal do Fórum de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 480921 Nr: 20686-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN 

FERNANDES VARANDA DE SOUZA, IURY ANTONIO MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Intimo os Advogados de Defesa para apresentação de alegações finais 

por escrito, na forma de memoriais, no prazo COMUM DO 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 431924 Nr: 7790-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Intimo o advogado do réu para comparecer na audiência de instrução 

designada para o dia 21/09/2018 às 14:30 hrs na sala de audiências da 5ª 

Vara Criminal do Fórum da Comarca de Cuiabá.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 431924 Nr: 7790-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Código nº. 431924

DESPACHO

Vistos etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal-CPP).

Designo o dia 21 de setembro de 2018 ás 14h30min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

Cuiabá/MT, 06 de Julho de 2017.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 446123 Nr: 23021-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO JOVIÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609/MT

 Processo Crime nº. 23021-36.2016.811.0042

Vistos etc,...

 Considerando o laudo de insanidade mental juntado aos autos, vistas às 
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partes para manifestação.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 535307 Nr: 26998-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR FRANÇA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT

 Processos Criminais nº 26998-66.2018.811.0042Vistos etc.,João Vitor 

França Neves, qualificado nos autos, através de advogado constituído 

formulou pedido de revogação da prisão preventiva alegando já não 

estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP.Instado a 

se manifestar, o representante do Ministério Público, se pronuncia pelo 

indeferimento do pedido (fl.110). É o relato do essencial...Cabe salientar 

que, a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais 

efeitos condenatórios, mas sim, de afastar o agente do convívio social, 

uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também 

não apresenta desrespeito ao principio constitucional da presunção de 

inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles 

pressupostos. Desta feita verifica-se que continuam presentes os 

requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, a fim de 

restabelecer a ordem pública a garantia da instrução processual e a 

aplicação da lei penal.Isto posto, nos termos da fundamentação acima, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de setembro de 2018. Silvana Ferrer 

Arruda Juíza de Direito em Substituição Legal

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517615 Nr: 9864-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO DIAS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERIVELTO DIAS FARIAS, Filiação: 

Laudiceia Dias Farias e Italvino Farias, data de nascimento: 03/03/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone 65-9217-1409. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo 

que em defesa preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 

(cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia ERIVELTON DIAS FARIAS como incurso nas penas do art. 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 307, caput, do Código Penal, na forma do 

art. 69 do mesmo códex (...)".

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifique-se o acusado para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 55, 

da Lei n° 11.343/2006.Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de Justiça for 

notificar o denunciado, o mesmo deve perguntar-lhe se possui condições 

financeiras a fim de constituir advogado, e sendo negativa referida 

pergunta, ser-lhe-á, desde já, nomeada a Defensora Pública que oficia 

junto a esta Vara para patrocinar a defesa do mesmo, devendo, se 

necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.Defiro os requerimentos 

apresentados pelo representante do Ministério Público. Após a 

apresentação da resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Às providências. Expediente necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345154 Nr: 5509-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINILDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NATHAN LEANDRO DA SILVA 

NASCIMENTO, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE NATHAN LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO 

para manifestar se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou 

valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo 

positiva sua resposta intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 

e, necessário perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Diante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, 

REINILDO DA SILVA SANTOS, vulgo "Baiano" (...) como incurso nas 

sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Despacho/Decisão: Determino a restituição ao indiciado Natan do valor de 

(R$ 3,00), bem como de uma chave, um anel e um aparelho celular LG 

preto, com detalhes amarelos.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 512381 Nr: 5060-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 DEFIRO o pedido feito pela defesa.

 DEFIRO a substituição pugnada pelo Parquet.

 Designo a data de 10/09/2018, às 13h50min para audiência de 

continuação.

 Requisite-se ainda o policial Wellington Messias da Cruz Santos, para ser 

ouvido como testemunha do Juízo.

 Requisitem-se. Os presentes saem intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485241 Nr: 24934-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 

SILVA, ALEX SANTOS DA SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA, JOSE 

ESMICESEA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves - OAB:7645, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, EDUARDO F. PINHEIRO 

- OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

João Felipe Oliveira do Carmo - OAB:15229, KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-A/MT

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de alegações finais do réu José, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506605 Nr: 45618-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO DA SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:12803/O

 Vistos etc. (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do 

art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Parquet em desfavor do denunciado GIVANILDO 

DA SILVA BENTO. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/02/2019, às 14:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa. Cite-se o acusado dos termos da 

ação e intime-se da data do interrogatório. Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelas partes e a advogada constituída do réu, sendo esta, pelo 

DJE. Notifique-se o Ministério Público. (...) Por estas razões e 

circunstâncias, INDEFIRO a realização do exame toxicológico no acusado. 

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 497433 Nr: 38154-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Vistos etc.(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet contra o 

denunciado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/02/2019, às 14:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa.Cite-se o acusado dos termos da 

ação e intime-se da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelas partes e a advogada constituída do acusado, sendo esta 

pelo DJE. Notifique-se o Ministério Público.Procedam-se as devidas 

solicitações e comunicações, consoante previsão do artigo 1.373, incisos 

II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às providências necessárias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 490600 Nr: 30053-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO WITCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20937/MT

 Vistos etc.(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” contra o 

denunciado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/02/2019, às 14:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa.Cite-se o acusado dos termos da 

ação e intime-o da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas e o 

advogado do réu, sendo este, via DJE.Notifique-se o Ministério 

Público.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Quanto 

ao pedido de liberdade requerido, deixo analisa-lo, por o réu já estar 

solto.Por fim, a defesa requereu que o acusado seja submetido à 

realização de exame toxicológico, com o intuito de comprovar que é 

apenas usuário de drogas e promover a desclassificação para o crime 

previsto no art. 28 da LT(...) INDEFIRO a realização do exame toxicológico 

no acusado.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 537391 Nr: 28983-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandra Vortmann Fabrin 

- OAB:OAB/MT 21.918-O

 Vistos.

Designo o dia 26/11/2018, às 14h50min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 526204 Nr: 18119-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DA COSTA VENTURA, LEONAN 

FELIPE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao réu 

JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA, razão porque REVOGO o decreto de 

prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória ao mesmo, 

submetendo-o às seguintes condições:I – Não se ausentar da Comarca 

onde reside por período superior a oito (08) dias sem autorização deste 

Juízo;II – Não se embriagar ou se apresentar embriagado publicamente;III – 

Não portar armas;IV – Não frequentar, bares, casas de jogos, boates e 

congêneres;V – Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço, 

devendo trazer comprovante de endereço atualizado;VI – Comparecer 

mensalmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado 

seu endereço residencial, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora 

concedido, com a expedição de mandado de prisão contra o 

mesmo.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para que o réu seja colocado 

em liberdade, salvo se por outro motivo não se encontrar preso.2)Do 

recebimento da denúncia:(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Parquet contra os denunciados. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/12/2018 às 15:20 horas, para o interrogatório dos 

acusados, inquirição das testemunhas de acusação e defesa.Citem-se os 

acusados dos termos da ação e intimem-se da data do 

interrogatório.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o 

advogado constituído do réu João Paulo, sendo este, pelo DJE. 

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensora Pública.Procedam-se as 

devidas solicitações e comunicações, consoante previsão do artigo 1.373, 

incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às providências necessárias. 

Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377071 Nr: 18536-62.2014.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO ROSA DO ROSÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNO ROSA DO ROSÁRIO, Cpf: 

51341549100, Rg: 7364067, Filiação: Francisco Vieira do Rosário e Ana 

Damázia Penha do Rosário, data de nascimento: 26/09/1974, brasileiro(a), 

natural de São Pedro da Cipa-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

9202-8789. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.S E N T E N Ç AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de EDNO ROSA DO 

ROSÁRIO, já devidamente qualificado nestes autos, dando-o como incurso 

nas penas dos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97 na forma do art. 69 do 

Código Penal.Consta da denúncia que “no dia 01/05/2014, por volta das 

21h00min, na Av. Fortaleza, bairro Jardim Fortaleza, nesta capital, o 

denunciado foi preso em flagrante delito por conduzir o veículo Ford 

Ecossport, de cor prata e placa NJC-3611, em via pública, com capacidade 

psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool, bem 

como por dirigir, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo 

de dano”. Segundo apurado, na data dos fatos, uma guarnição da polícia 

militar foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de trânsito no 

bairro Santa Laura, onde foi informado que um veículo Ford Ecossport, de 

cor prata estava realizando manobras perigosas. Que em rondas rumando 

para o ponto indicado, na altura da AV. Fortaleza, se depararam com o 

veículo denunciado passando em alta velocidade.Que fora feito todo o 

acompanhamento do veículo em perseguição com uso de sirene e luzes 

intermitentes, bem como foi solicitado apoio de outras guarnições e que a 

todo momento foi feito sinalização para que o veículo parasse , porém não 

foi atendido. Que com o intuito de intimidar a conduta do motorista foi feito 

um disparo em direção ao pneu, sem êxito.Mais a frente, ao passar em alta 

velocidade por obstáculo (quebra-molas), o condutor perdeu o controle do 

veículo e veio a colidir contra um pilar de um lava-jato, parando.Feita 

abordagem ao motorista, inquirido sobre documentação pessoal, informou 

que não possuía habilitação e neste momento, os policiais perceberam que 

apresentava sinais de embriaguez, tal como, fala desconexa e olhos 

vermelhos. Que no interior do veículo foi encontrado três garrafas de 

cerveja.Submetido ao teste de alcoolemia, bafômetro, apresentou 

resultado equivalente a 0,46 mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos 

pulmões, sendo preso em flagrante.Inquirido pela autoridade policial, 

confessou as fls. 16/18 que havia ingerido varias garrafas de cerveja em 

casa de parente, saindo apenas à noite em direção a sua casa 

conduzindo o veículo destes autos por uma estrada de chão quando 

percebeu um veículo com luz alta, temendo ser assaltado evadiu-se do 

local. Na fuga passou pelo trevo da pedra noventa onde havia uma viatura 

de polícia que disparou três tiros contra seu veículo e em virtude disso 

parou. Afirmou que não possuía habilitação para veículos. Por fim, entende 

o representante do Ministério público como incurso no art. 306 e 309 da lei 

9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal, requerendo sua 

condenação.Auto de prisão em flagrante as fls. 09.Termo de depoimento 

de testemunhas em sede policial as fls. 10/15Termo de interrogatório em 

sede policial, fls. 16/18.Termo de fiança a fl. 21.Teste de alcoolemia, fls. 

41.Termo circunstanciado de ocorrência nº 2014.117812, fls. 42/43. 

Antecedentes criminais, fls. 59/61.Denúncia recebida em 10/02/2015, fls. 

62/63, marcada audiência de suspensão condicional do processo para o 

dia 23/06/2015 e, cientificado por intimação, fl.67/68, não compareceu 

tendo sido por este juízo determinado a continuação do processo com a 

devida intimação do acusado para apresentar resposta à acusação, fls. 

70.Resposta à acusação apresentada em 14/03/2016, fl. 71, sem 

preliminares e com rol de testemunhas.Em 15/06/2016 foi designada a 

audiência de instrução e julgamento para 19/10/2016, realizada as oitivas 

de duas testemunhas e o interrogatório do acusado. Ao fim da audiência 

as partes ofereceram alegações finais orais. Pelo Ministério Público, 

resumidamente, por entender comprovados a materialidade e autoria dos 

fatos, pugnou pela condenação do acusado nas penas do art. 306 e 309 

da Lei 9.503/1997 na forma do art. 69 do CP. A defesa, por sua vez, 

pugnou pela absolvição no que concerne ao delito do art. 306, com 

fundamento no art. 386, VII do CPP e pela absolvição quanto ao delito de 

dirigir sem a devida habilitação e subsidiariamente fixação da pena no 

mínimo legal, requerendo por fim a substituição da pena. Tudo, conforme 

mídia acostada fls. 84/90. Era o necessário a se relatar. Passo a 

decidir.FUNDAMENTAÇÃOMaterialidade e AutoriaA materialidade e autoria 

do crime do art. 309 da Lei 9.503/1997 restaram comprovados pelo termo 

de interrogatório do acusado em juízo constante de mídia, fl.90 e em sede 

policial, fls. 16/18 em que confessou ter dirigido o veículo sem habilitação 

pela Avenida Fortaleza, via pública, assim como, pelo depoimento da 

testemunha LUCAS OLIVEIRA MAGALHÃES, que ratificou suas 

declarações em sede policial. Assim, não prospera o pedido da defesa de 

desclassificação para infração administrativa, já que a conduta se 

subsume ao disposto no art. 309 da Lei 9.503/1997, verbis:“Art. 309. 

Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para 

Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando 

perigo de dano:Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”Com 

relação ao crime do art. 306 da Lei 9.503/1997, em interrogatório judicial, o 

acusado apesar de confirmar que havia ingerido bebida alcóolica antes de 

conduzir o veículo, foi forçado a fazer teste de alcoolemia de fls. 41, onde 

se constatou que em seu organismo havia o equivalente a 0.46 mg/l de 

álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões. Assim, não confirma 

o que dito em interrogatório policial quando da prisão em flagrante. Afirma 

no interrogatório judicial que fora agredido e chamado de ladrão de carros 

pelos policiais militares. Questionado se foi submetido a exame de corpo 

de delito a época dos fatos afirmou que não se recordava, sendo que, nos 

autos não consta qualquer exame realizado no acusado. Ainda, afirmou 

que havia bebido, mas que “não tanto até chegar a esse ponto aí”. 

Entendo que o ponto referido pelo acusado seria a quantidade apontada 

no exame de bafômetro. Ademais, questionado pelo representante do 

Ministério Público sob o número de vezes em que o acusado “soprou” o 

aparelho, respondeu afirmativamente que “achava que tinha sido umas 

sete vezes”.Do alegado pelo acusado sobre ter feito o exame de forma 

forçada não condiz com a realidade dos fatos provados. Não há prova de 

que fora forçado a realizar o teste. Na verdade, em interrogatório policial 

não afirmou que teria sido forçado a realizar o teste, apenas na 

oportunidade do interrogatório em juízo alegou tal fato. Não obstante o 

alegado, não há informações nos autos que maculem o exame de 

alcoolemia. O nobre representante da Defensoria Pública consigna em 

alegações finais orais que é comum a truculência policial em abordagens 

como o caso destes autos. Afirma, ainda, que a polícia utiliza-se do 

expediente de lavratura de auto de resistência para de certa forma 

“justificar e legalizar” a truculência. Neste norte, afirma que a conduta dos 

policiais na abordagem é provada pelo depoimento da testemunha 

SILVANO JOSÉ, conforme mídia, fl. 90, que afirma ter visto o acusado 

deitado, algemado sofrendo chutes e socos dos policiais. Alega, ainda, 

que “ora, se bateram na hora que tiraram o policial como dizer que não 

forçaram o acusado a fazer o teste do bafômetro”.Com a devida vênia, as 

alegações trazidas pelo nobre defensor são ilações frágeis, incapazes de 

desmontar o conjunto probatório que há contra o acusado. Mais uma vez, 

não há prova de que o teste fora feito ilicitamente, a presunção da 

legalidade do ato dos policias depõe contra o acusado, restando ilibado 

neste momento a realização do exame. A própria testemunha, SILVANO 

JOSÉ, afirma, na verdade, quanto ao questionamento do nobre defensor 

se a mesma ao conversar com o acusado sentia cheiro de álcool ou olhos 

vermelhos, se tinha percebido algum sintoma de embriaguez, respondeu 

“que não deu para reparar isso daí porque (...)” e “que não viu se o 

acusado fez o exame de bafômetro”, em momento algum falou ou afirmou 

se foi colhido forçosamente, ilicitamente o exame.Assim, a suposta ilicitude 

da prova não restou demostrada, portanto indefiro o pedido da defesa e 

entendo legal a prova colhida.Neste processo não se busca apurar a 

conduta dos policiais quando da abordagem, mas sim, a conduta do 

acusado de ter ingerido, conscientemente, bebida alcóolica e sem 

habilitação ter conduzido veículo automotor em contrariedade à lei. 

Provado, também, pelo depoimento da testemunha LUCAS OLIVEIRA 

MAGALHÃES em juízo, em mídia acostada a fl. 90, ratificando suas 

declarações na delegacia (fls. 15/16). Portanto, entendo provada a 

materialidade do delito do art. 306 da Lei 9.503/1997 e pelos mesmos 

fundamentos, entendo estar provada a autoria.A culpabilidade do acusado 

salta aos olhos, restando patente que no dia 01/05/2014, por volta das 

21h000min, na Av. Fortaleza, bairro Jardim Fortaleza, nesta capital, o 

denunciado, em via pública, dirigia veículo com capacidade psicomotora 
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alterada em razão de estar sob influência de álcool, bem como, sem a 

devida habilitação.Vejamos:“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PROVAS DA AUTORIA E DA 

MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE 

PENA NEGADO. 1. O réu foi condenado pelo crime do art. 306 do CTB à 

pena de um ano e dois meses de detenção, em regime aberto, tendo essa 

pena substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária. Em recurso, postula a absolvição por falta de provas e, 

alternativamente, a redução da pena aplicada. 2. Materialidade e autoria 

comprovadas. Provas são suficientes para demonstrar que o réu praticou 

o crime do art. 306 do CTB, tendo sido comprovada a concentração de 

12,8 decigramas de álcool por litro de sangue, logo após se envolver em 

acidente automobilístico. O pedido de redução de pena não merece 

guarida, mostrando-se arrazoado e proporcional o aumento operado na 

sentença. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-RS - ACR: 70052142866 RS, 

Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 15/05/2013,Primeira 

Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/05/2013)”.“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - 

ABSOLVIÇÃO - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO - PROVA ORAL DA 

ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE - 

PRESCINDIBILIDADE - EMBRIAGUEZ - CONSTATAÇÃO POR MEIO DE 

ETILÔMETRO - SUFICIÊNCIA - FATO OCORRIDO EM 2010 - RECURSO 

PROVIDO - CONDENAÇÃO DECRETADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. 

Insuflada a certeza de que o acusado cometeu o crime descrito no art.306 

do CTB, por meio de teste de etilômetro, que acusou quantitativo de álcool 

de 1,09mg/l de ar expelido dos pulmões, superior ao máximo tolerado por 

lei, que é de apenas 0,3mg/l ar alveolar, de acordo com o preceptivo 

extraído do Decreto n.º 6.488, de 19/6/2008, procedente é a pretensão 

acusatória que colima a condenação nos termos acima expostos. 2. Se 

entre o recebimento da denúncia e a condenação recorrível à pena inferior 

a um ano decorreram mais de três anos, impõe-se a extinção da 

punibilidade pelo advento da prescrição retroativa, reconhecível de ofício 

na forma dos arts. 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso VI, 

110 e parágrafo, e 117, todos do CP, e art. 61 do CPP. 3. Apelo provido, 

com determinação de ofício”. (Ap 105328/2015, DES. JUVENAL PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, 

Publicado no DJE 12/11/2015)Portanto, entendo que as provas produzidas 

nos autos revelam-se robustas e em harmonia com os demais elementos 

de cognição, a formar um conjunto coeso, apto a conduzir ao decreto 

condenatório do réu.Entendo que o acusado praticou com uma só ação 

dois crimes distintos, já que, num mesmo contexto fático dirigia sob 

influência de álcool estando com capacidade psicomotora alterada, assim 

como, não possuía habilitação para dirigir o veículo que conduzia, por 

conseguinte, restou enquadrado no art. 70, caput, 1ª parte do Código 

Penal, em contrariedade ao que pugna a acusação para inseri-lo no art. 69 

do mesmo diploma legal. Entendo ainda, pela quantidade de crimes 

cometidos, o patamar a ser aumentado deve ser de 1/6 da pena, ao final. 

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das 

penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, 

cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes 

concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no 

artigo anterior. Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria 

cabível pela regra do art. 69 deste Código.DispositivoIsto posto, e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTEO 

PEDIDO contido na DENÚNCIA para CONDENAREDNO ROSA DO ROSÁRIO, 

já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos Arts. 306 e 

309 da Lei 9.503/1997 na forma do art. 70, caput, 1ª parte do Código 

Penal.Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico 

do art. 68, CP:Art. 309, da Lei 9.503/1997“Art. 309. Dirigir veículo 

automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou 

Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de 

dano:Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”a) 

culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a reprovação social que 

o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta, entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;b) 

antecedentes –Não possui maus antecedentes.c) conduta social -Boa 

conduta social, trabalha e não há informações que desabonem sua 

conduta;d) personalidade – não há informações técnicas a respeito da 

personalidade do réu. Não vislumbro qualquer personalidade desviada do 

homem médio; e) motivos do crime - São comuns à espécie.f) 

circunstâncias do crime - Não há elementos nos autos para que se possa 

valorar tal circunstância.g) as consequências do crime: não há dados 

concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo 

delito.f) participação da vítima: desnecessária a valoração tendo em vista 

que a vítima é a sociedade.Considerando que não há circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, FIXO A PENA BASE no mínimo legal de 06 (seis) 

meses de detenção.Não há agravantes. Há atenuantes da confissão 

espontânea, no entanto deixo de aplica-la em virtude da súmula 231 do 

STJ.Não há causas de diminuição ou aumento da pena. Artigo 306, da Lei 

9.503/97.A pena prevista no artigo 306 da Lei 9.503/1997 é de 06 (seis) 

meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.a) 

culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a reprovação social que 

o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta, entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;b) 

antecedentes –Não possui maus antecedentes.c) conduta social -Boa 

conduta social, trabalha e não há informações que desabonem sua 

conduta;d) personalidade – não há informações técnicas a respeito da 

personalidade do réu. Não vislumbro qualquer personalidade desviada do 

homem médio; e) motivos do crime - São comuns à espécie.f) 

circunstâncias do crime - Não há elementos nos autos para que se possa 

valorar tal circunstância.g) as consequências do crime: não há dados 

concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo 

delito.f) participação da vítima: desnecessária a valoração tendo em vista 

que a vítima é a sociedade.Considerando que não há circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, FIXO A PENA BASE no mínimo legal, em 06 (seis) 

meses de detenção.Não há agravantes. Há atenuantes da confissão 

espontânea, no entanto deixo de aplica-la em virtude da súmula 231 do 

STJ.Não há causas de diminuição ou aumento da pena. Em atenção às 

mesmas circunstâncias do art. 59, já analisadas, fixo a pena pecuniária 

em 10 (dez) dias-multa. Atinente ao critério do art. 49 e considerando a 

situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Atento ao que dispõe o art. 293 da lei 

9.503/97, fixo a penalidade de proibição de se obter a permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) 

meses.Tendo em vista o disposto no art. 70, caput, 1ª parte do CP, 

aumento a pena em 01 (um) mês, perfazendo 7 meses de detenção,12 

(doze) dias-multa e 03 (três) de proibição para se obter a permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor, Tornando-a DEFINITIVA. Fixo o 

regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao 

disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.Diante da pena que ora se 

opera, bem como das circunstâncias judiciaisque não lhe desfavorecem, é 

cabível a concessão da substituição de pena nos moldes do art. 44, do 

CP, pelo que torna inviável a suspensão condicional descrita no art. 77, do 

CP.Portanto, Substituo a Pena Privativa de Liberdade por uma Pena 

Restritiva de Direitos, consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 

COMUNIDADE, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das 

Execuções Penais (art. 44, §2º, CP).Consigno que o descumprimento 

injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada ensejará em sua 

revogação e o conseguinte cumprimento da pena privativa de liberdade 

pelo réu (art. 44, §4º, CP).Disposições FinaisEm conformidade ao disposto 

no art. 387, §1º do CPP, por entender que não estão preenchidos os 

requisitos para decretação da cautelar de prisão preventiva como dispõe 

o art. 312 do CPP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Após 

o recebimento de recurso interposto por qualquer das partes ou após o 

trânsito em julgado, de conformidade com os artigos 1º, 8º e 9º da 

Resolução nº 113/2010 do CNJ, forme-se o Processo de Execução 

Criminal.No que concerne à reparação dos danos causados pela infração, 

art. 387, IV do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo 

indenizatório por não haver pedido na inicial acusatória, assim como, 

porque não há dados suficientes no processo para se possa apurar o 

valor devido.Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão 

dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação, o que significa o cumprimento integral, inclusive, de 

eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a 

perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III).Comunique-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, 

bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca de Cuiabá-MT para as 

anotações pertinentes.Isentos o réu do pagamento de custas 

processuais.Intimem-se o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do 
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art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 525881 Nr: 17831-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFULIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal n°.17831-25.2018 ( id. 525881 )

 Vistos.

R. Hoje.

Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por RICARDO DA SILVA MONTEIRO, 

em desfavor de RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFULIM, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, pela suposta prática dos 

delitos previstos nos artigos 138, § 1°, 140, caput, artigo 141, inciso III, c/c 

artigo 70, todos do Código Penal.

Noutro ponto, o artigo 520 do Código de Processo Penal estabelece que o 

juiz, antes de receber a queixa, deverá oferecer às partes oportunidade 

para se reconciliarem.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO para 

o dia 25.10.2018 às 15h40min.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente, bem como os procuradores 

constituídos nos autos, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 534593 Nr: 26310-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA SARAIVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal n°.26310-07.2018 ( id. 534593 )

 Vistos.

R. Hoje.

Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por ABILIO JACQUES BRUNINI 

MOUMER, em desfavor de MARCELA SARAIVA DA SILVA, ambos 

qualificados, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 139, 

”caput” e 141, inc. II e III, todos do Código Penal.

Noutro ponto, o artigo 520 do Código de Processo Penal estabelece que o 

juiz, antes de receber a queixa, deverá oferecer às partes oportunidade 

para se reconciliarem.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO para 

o dia 25.10.2018 às 16h:25min.

INTIMEM as partes, pessoalmente, bem como os procuradores constituídos 

nos autos, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 533901 Nr: 25648-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAYKON FEITOSA MILAS, EMC EMPRESA MILAS DE 

COMUNICAÇÃO EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18.335 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal n°.25648-43.2018 ( id. 533901 )

 Vistos.

R. Hoje.

Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por MAYCON FEITOSA MILAS e EMC 

EMPRESA MILAS DE COMUNICAÇÃ EIRELI ME em desfavor de ABILIO 

JACQUES BRUNINI MOUMER, todos qualificados, pela suposta prática dos 

delitos previstos nos artigos 138, § 1°e 2°, 139, e 141, inc. III, todos do 

Código Penal.

Noutro ponto, o artigo 520 do Código de Processo Penal estabelece que o 

juiz, antes de receber a queixa, deverá oferecer às partes oportunidade 

para se reconciliarem.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO para 

o dia 25.10.2018 às 16h:45min.

INTIMEM as partes, pessoalmente, bem como os procuradores constituídos 

nos autos, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 506205 Nr: 45190-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDREW JOSEPH ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON CRUVINEL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal n°. 45190-81.2017 ( id.506205 )

Vistos.

R. Hoje.

Aportou esse feito a conclusão em decorrência da manifestação 

constante do petitório de fls. 19-0.

Pois bem.

Considerando a proximidade da data designada da audiência de 

reconciliação, qual seja, prevista para o dia 12.09.2018, tenho que 

impossível a sua realização na data aprazada, tendo em vista que o 

querelado reside em comarca diversa deste estado, portanto não haverá 

tempo hábil para seu cumprimento.

Assim sendo, redesigno audiência que se refere o art. 520 do CPP, para o 

dia 25.10.2018, às 15h:45min.

Diante do contesto, então determino que depreque a comarca de Goiânia, 

para os fins constantes no ato processual despachado à fl.306.

Intime o querelante, saindo sua advogada devidamente ciente desse ato 

processual, já que está sendo despachado o processo em sua presença.

Por fim, indefiro o pedido de isenção de custas para expedição da 

precatória, a uma, por que o querente não é beneficiário da gratuidade da 

justiça; a duas, porque é o querelante empresário; a três, porque tem 

advogada constituída, os quais as duas últimas circunstâncias fazem 

presumir condições financeiras de arcar com esse emolumento.

 De ciência ao representante do M. Público na qualidade de custo legis.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 365866 Nr: 5752-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DA SILVA LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/MT

 HOMOLOGO para que produza e surta seus jurídicos e legais efeitos o 
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pedido de desistência.

Encerrado a instrução, dê-se vista do feito às partes para apresentação 

das derradeiras alegações, quando após devera o feito retornar concluso 

para a sentença.

Saem as partes devidamente cientes deste ato processual.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 449906 Nr: 26914-36.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCKAS SILVESTER FERREIRA RIBEIRO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Malheiros F. 

de Souza - OAB:3988/MT

 Vistos.

Abra-se vista ao M. Público para se manifestar sobre as testemunhas 

ausentes e posteriormente para os ilustres causídicos para apresentar os 

quesitos da perícia requerida.

Saindo as partes devidamente ciente deste ato.

Após, CLS.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 525881 Nr: 17831-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFULIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o procurador do Querelante comprovar o pagamento da 

diligência para cumprimento do mandado de intimação para as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 534593 Nr: 26310-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA SARAIVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o procurador do Querelante comprovar o pagamento da 

diligência para cumprimento dos mandados de intimação para o Querelante 

e Querelada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 453291 Nr: 30465-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE TERESINHA ERDTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal n°.30465-24.2016 ( id. 453291 )

 Vistos.

R. Hoje.

Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por GASTÃO BATISTA TANBARA em 

desfavor de JANE TERESINHA ERDTMANN, ambos qualificados, pela 

suposta prática dos delitos previstos nos artigos 139, e 141, inc. III, todos 

do Código Penal.

Noutro ponto, o artigo 520 do Código de Processo Penal estabelece que o 

juiz, antes de receber a queixa, deverá oferecer às partes oportunidade 

para se reconciliarem.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO para 

o dia 25.10.2018 às 17h:10min.

INTIMEM as partes, pessoalmente, bem como os procuradores constituídos 

nos autos, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 316249 Nr: 15324-38.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY CLEBER MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE FRANCO MORAES 

- OAB:19816/O, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:3112/MT, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:17992/MT

 Tendo em vista o teor da certidão do Sr. Meirinho encartado às fl. 116, e 

diante da manifestação do douto advogado qual não dispensou para este 

ato o réu, então não me resta senão resignar a audiência para o dia 

27.09.2018, às 13h:30min.

Intime o réu no endereço declinado na exordial acusatória, qual o ilustre 

causídico informou tão somente agora que o bairro indicado chama na 

verdade Jardim Manaíra, enquanto no instrumento de procuração consta 

como endereço rua: 20 quadra: E, casa: 01, Bairro: Jardim Paraíso, logo, 

cujos os endereços deverão o oficial de justiça diligenciar, de preferência 

o mesmo oficial que o intimou da primeira vez, vale dizer, caso qualquer 

meirinho diverso da subscritora da certidão de fl. 95 venha cumprir o 

mandado, deverá solicitar orientação correta para localização do 

imputado.

Sem prejuízo da consignação supra, encaminhe fotocópia deste feito a 

administração para apurar eventual desídia do meirinho qual subscreveu-a 

certidão de fls.116, já que daquele mandado constava o número telefônico 

do imputado ai fico a questionar porque o oficial de justiça que cumpre o 

mandado de fl. 94 consegue contatar o réu por telefone e outro oficial de 

justiça não toma a mesma providência, isso não caracteriza desídia?

De mais a mais, sai o ilustre causídico devidamente intimado para 

manifestar sobre a certidão de fls. 118, e caso queira que suas 

testemunhas sejam inqueridas perante esse juízo deverá informar o 

endereço atualizada, assim mesmo com 10 dias de antecedência do ato 

redesignado.

Saindo devidamente ciente deste ato a testemunha Enier Martins Junior, 

bem como as partes.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 424467 Nr: 30223-02.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CAMPOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 79.531, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 Vistos.

Tendo em vista a ausência do Acusado, bem como a falta de informação 

acerca do cumprimento da missiva expedida às fls.96, com a finalidade de 

intimar o acusado, então não me resta senão redesignar audiência, qual 

faço para o dia 13.11.2018, às 15h30min.

Intime e requisite a testemunha policial militar, ao seu superior hierárquico.

Intime e requisite a testemunha Roberto Passarini ao seu chefe de 

repartição.

 Sem prejuízo do ato supra designado, oficie ao juízo deprecado 

requisitando informações a respeito do cumprimento da missiva, após 

concluso.

Saem os presentes devidamente ciente do ato.

Às providências”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri
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 Cod. Proc.: 453291 Nr: 30465-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE TERESINHA ERDTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o procurador do Querelante comprovar o pagamento da 

diligência para cumprimento dos mandados de intimação para o Querelante 

e Querelada.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 534452 Nr: 26176-77.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATÍLIO SOARES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MT, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO-SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu patrono, 

para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 417337 Nr: 22548-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANKLEY CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENARESSA A. DE A. DELLA 

LÍDERA - OAB:7031

 VISTOS ETC.

Diante da notícia de fl. 250 de que o réu foi promovido ao posto de Coronel 

em 21.4.2018, infere-se imperiosa a revisão dos membros que compõem o 

Conselho Especial de Justiça desta ação penal para o fim de atender o 

que preleciona o art. 23 da Lei n° 8.457/92.

Desta feita, solicite-se da PMMT, no prazo de 5 dias, informação atualizada 

da situação funcional atual do réu e de cada um dos juízes militares 

sorteados (posto atual, data de promoção, situação funcional de atividade 

ou reserva remunerada).

Após, conclusos para ordenação do procedimento.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 442074 Nr: 18746-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREIS FILHO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB/MT 4541-B - OAB:4541-B/MT

 VISTOS ETC.Não obstante a designação de audiência para a proposta de 

transação penal aos investigados CB PM Moises Rodrigues de Oliveira e 

SD PM Wagner Raimundo de Souza (fl. 741), bem como posicionamento 

anterior deste Magistrado, em face da jurisprudência firmada pelo 

Supremo Tribunal Federal, de que é inaplicável ao processo-crime militar a 

Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95), REVEJO o entendimento, com 

respaldo nos julgados abaixo colacionados(...))Desta feita, por entender 

descabidas, para crimes militares, a aplicação das medidas 

despenalizadoras previstas na Lei n° 9.099/95, antes da redesignação da 

sessão para a oitiva das testemunhas de acusação, imperioso que o 

Ministério Público manifeste em relação aos suspeitos CB PM MOISÉS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA e SD PM WAGGNER RAIMUNDO DE SOUZA, em 

face da suposta prática do delito de prevaricação, conforme mencionado 

na cota ministerial que acompanha a denúncia (fls. 4/7), aditando a 

denúncia ou pleiteando o arquivamento do inquérito em relação à estes 

investigados, conforme o caso.Deste modo, conceda-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação na forma indicada no parágrafo 

anterior.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 433600 Nr: 9623-23.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, §3°, do 

CPC/2015.A exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de 

justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, 

conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) 

recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 

1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 101841 Nr: 3644-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CORREIA DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CESÁRIO, ATÍLIO SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Júnior, OAB/MT n° 13.822, para ciência do despacho que segue 

parcialmente transcrito: "Diante do exposto, INDEFIRO o novo pedido de 

resignação da sessão de julgamento pelo mesmo Defensor, com base no 

mesmo motivo (fls. 509/511). Para que não se frustre a realização do ato 

já aprazado, oficie-se, com urgência, ao Defensor Público Geral para que, 

no prazo de 48 horas, designe outro Defensor Público para realizar a 

sessão de julgamento aprazada para o próximo dia 12.9.2018 

(quarta-feira) em defesa do réu Atílio. Caso persista a falta de Defensor 

Público para atuar no caso em análise, desde já NOMEIO como defensor 

dativo do réu Atílio, para atuar no julgamento, o advogado Carlos Odorico 

Dorileo Rosa Júnior (OAB/MT n° 13.822), o qual desde já deverá ser 

intimado desta nomeação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 159004 Nr: 6356-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTOS DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da juntada de Ofício nº 2343 recebido da Vara Única da Comarca de 

Aripuanã - MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 

3644-62.2018.811.0088 - Cód. 78311) e designada audiência para o dia 

18/10/2018, às 16h para inquirição da Testemunha CB PM ENÉIAS MARIA 

SANTOS ARRUDA , para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 363217 Nr: 2534-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, ANDERSON 

PEREIRA COSTA, JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, 

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, Marcia 

Maria da Silva - OAB:8922A

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 03.10.2018, às 16h.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 159004 Nr: 6356-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da juntada malote digital (nº de Rastreabilidade 81120183597285), oriundo 

da Terceira Vara da Comarca de Juína – MT, comunicando que a Carta 

Precatória para inquirição da testemunha CB PM ENEIAS MARIA SANTOS 

ARRUDA foi encaminhada para a Comarca de Aripuanã – MT, devido seu 

caráter itinerante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156919 Nr: 4267-57.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS, LUCIANO DE 

FREITAS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na figura de seu advogado para no 

prazo legal se manifestar na fase do artigo 428 do CPPM – Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 126971 Nr: 14240-07.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOO, RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seu advogado para 

ciência da juntada de Ofício n° 001357/2018 oriundo da Comarca de Iporá 

– GO, em que foi distribuída Carta Precatória (68108-94.2018.8.09.0076) e 

designada audiência para o dia 10/09/2018, às 16h45min para INQUIRIÇÃO 

da testemunha Marcos Martins dos Anjos, para querendo, acompanhar o 

ato.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 144452 Nr: 11664-07.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB/MT 7.167 - OAB:7167

 (....)O art. 316 do Código de Processo Penal é claro ao dispor da 

possibilidade da revogação da prisão preventiva se no correr do processo 

verificar a falta de motivos que subsista na sua segregação. Feitas estas 

considerações, dada a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do 

CPP neste momento, considerando ainda que a prisão é medida de 

exceção e que deve ser tomada somente quando as outras medidas 

diversas da prisão não forem suficientes, com suporte no art. 5º, inciso 

LXV, da Constituição Federal c/c o art. 316 do CPP, defiro o pedido de fls. 

153/161 e REVOGO a prisão preventiva de JOEL DO NASCIMENTO FILHO 

e mantenho as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente 

impostas.Advirto ainda, que o descumprimento de quaisquer das medidas 

acima impostas poderá ensejar na decretação de nova prisão preventiva 

nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 

EXPEÇA-SE O CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do acusado JOEL 

DO NASCIMENTO FILHO. Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa da 

prisão do acusado no Sistema de Cadastro Nacional de Mandado de 

Prisão do CNJ.Remeta-se os autos ao Ministério Público e posteriormente à 

defesa para a apresentação das alegações finais. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 

06 de agosto de 2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 464961 Nr: 38144-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDS, JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, E OUTROS - OAB:, FABRICIO COSTA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, Kaio Gabriel P Gomes - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS 

CORTEZ - OAB:19249/MT

 Nos termos dos artigos 1682 e seguintes da CNGC/MT, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado dos réus, Dr. 

Lauro Gonçalo da Costa, OAB/MT n.º 15304/O, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os memoriais finais.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 370280 Nr: 10750-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS, COBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOSÉ 

ORTIZ GONSALEZ OAB/MT 4.066, para manifestar sobre o termo de 

apelação e se entender cabível, apresentar as Razões do Recurso de 

Apelação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 366354 Nr: 6258-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOLTER ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natali Akemi Nishiyama - 

OAB:19082

 Vistos.

Diante da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade da 

prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

pelo Ministério Público, dando ao acusado UOLTER ALVES DE SOUZA 

como incurso no artigo nela mencionado.

Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A, §2º do 

Código de Processo Penal.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 401, 

CPP).

 Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro os pedidos de todos os itens da cota ministerial de fl. 171 

devendo-se expedir o necessário.

Considerando que os fatos narrados nos presentes autos são correlatos 

aos fatos em apuração nos autos de Código 332851 (numeração única: 

13347-74.2012.811.0042), também em trâmite perante esta Vara, 

traslade-se cópia da denúncia aqui apresentada e da presente decisão 

aos supramencionados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 505286 Nr: 44288-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO BATISTA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELA - 

OAB:9.155/MT

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC, e tendo em vista que o 

acusado declinou na citação como seu advogado o Dr. Sérgio Batistela, 

intimo-o para apresentar a defesa do acusado Magno Batista Torres, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 480572 Nr: 20340-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO CESAR CORREA 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉLIO LINS E SILVA - 

OAB:OAB/DF 3439, DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/DF 16649, 

LEO CATALA - OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as defesas dos acusados da r. 

decisão proferida às fls. 1060/1063, cuja parte dispositiva transcrevo a 

seguir: “(...)Desta forma, em consonância com o parecer ministerial e em 

observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, AUTORIZO o 

réu Silval da Cunha Barbosa a se ausentar de sua residência para realizar 

exames e consultas médicas, cujos deslocamentos deverão ser 

previamente comunicados ao Setor de Monitoramento Eletrônico.(...) Por 

todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REVOGO as 

medidas cautelares impostas por este juízo ao acusado Silvio Cézar 

Correa Araújo, permanecendo somente as cautelaras aplicadas no 

Acordo de Colaboração Premiada, homologado pelo STF, a saber: a) 

Recolhimento domiciliar durante a semana e aos finais de semana no 

período compreendido entre 22 h a 6h; b) Monitoramento Eletrônico que 

deve perdurar por todo o período de cumprimento de pena no regime 

semiaberto diferenciado, a saber: 03 anos, 06 meses; c) Abstenção de 

ocupar cargos públicos durante toda a vigência do acordo; Desta forma, 

com a readequação das medidas cautelares, tem-se que os pleitos da 

Defesa foram atendidos, porquanto poderá o acusado retornar à prática 

de atividade lícita, junto aos membros da “Família Barbosa”, deslocar-se 

até a Cidade de Várzea Grande, em função da atividade laborativa 

desempenhada, visto que é comarca contígua, bem assim, comparecer ao 

órgão do DETRAN/MT, para renovar sua habilitação. 2. Quanto ao pleito e 

documentos apresentados pela Defesa de Silval Cunha Barbosa, de fls. 

985/1004, atenda-se o parecer ministerial transladando-os para o 

Incidente Processual n. 21789-53.2017.811.0042 – Cód. 481986, 

porquanto aquele incidente tem por objeto proceder a alienação judicial 

dos imóveis entregues pelo acusado. 3. Atenda-se também o parecer 

ministerial, transladando os laudos periciais, de fls. 1033/1052, para o 

Incidente Processual n. 11296-17.2017.811.0042 – Cód. 471384, o qual 

tramita em apenso à Ação Penal n. 1678-61.2017.811.0042 – cód. 476881 

– “Operação Zaqueus”.(...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 376121 Nr: 17473-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado foi convocado para participar do “I 

Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso” que ocorrerá 

nos dias 30 e 31 de agosto do corrente ano, REDESIGNO a audiência 

designada às fls. 140, para o dia 27 de setembro de 2018, às 15h00min.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 117468 Nr: 4628-45.2008.811.0042

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR, GZR, HYDML, AGA, RRL, RDFL, AMDS, 

SADM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 862 de 880



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves 

Pereira - OAB:7274, DANILO ALBERTO ZANETTI - OAB:12.094-B, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, GERSON MEDEIROS - 

OAB:5637, GIULIANO MEDEIROS - OAB:136.792 MG, JOÃO BATISTA 

ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A/MT, RAFAELLA MEDEIROS - OAB:, RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655, WALDIR CALDAS RODRIGUES - 

OAB:, ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Autos nº. 4628-45.2008.811.0042 – ID 117468

Vistos, em correição.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o Juízo desta Vara 

Criminal proferiu julgamento único nas Ações Penais nº 81/2008 (ID 

109794), 304/2008 (ID 117468) e 328/2008 (ID 119306), face ao e 

reconhecimento de conexão entre elas.

Por conta disso, os recursos de apelação interpostos foram apreciados 

também em julgamento único pelo Tribunal de Justiça de Mato.

Às fls. 2804/2857, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

Mato proferiu acordão negando provimento ao recurso interposto pelo 

Ministério Público e dando provimento aos recursos interpostos pelas 

defesas dos acusados.

Desta forma, vê-se que ao acusados foram absolvidos dos crimes 

imputados nestes autos.

Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às anotações, 

comunicações e baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 119306 Nr: 6317-27.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR, GZR, AGA, RRL, RDFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALBERTO ZANETTI - 

OAB:12.094-B, LUCÉLIA CRISTINA RONDON - OAB:8932, MAURI 

GUIMARÃES DE JESUS - OAB:6595/MT, RAFAELLA ARAUJO E 

MEDEIROS - OAB:13.562, ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Autos nº. 6317-27.2008.811.0042 – ID 119306

Vistos, em correição.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o Juízo desta Vara 

Criminal proferiu julgamento único nas Ações Penais nº 81/2008 (ID 

109794), 304/2008 (ID 117468) e 328/2008 (ID 119306), face ao 

reconhecimento de conexão entre elas.

Por conta disso, os recursos de apelação interpostos foram apreciados 

também em julgamento único no Tribunal de Justiça de Mato.

Às fls. 1214/1267, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

Mato proferiu acordão mantendo a improcedência total da denúncia 

oferecida nesta ação penal nº 328/2008 (ID 119306).

 Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às anotações, 

comunicações e baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 100262 Nr: 14749-35.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CARRAZZONE 

FERREIRA - OAB:6686/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2.615/MT, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 Autos nº. 14749-35.2008.811.0042 – ID: 100262

Vistos, etc.

Cuida-se de inquérito policial instaurado, em 25/09/2008, visando apurar 

eventual prática de crime contra a ordem tributária cuja autoria é imputada, 

em tese, aos administradores da empresa PARANÁ DISTRIBUIDORA DE 

PEÇAS DE AUTO LTDA.

Em analise aos autos, observa-se que em 30/08/2010, foi determinada a 

suspensão da pretensão punitiva estatal contra o acusado Antônio 

Fischer, em razão do parcelamento do débito tributário.

Às fls. 367, o Ministério Público requereu que seja intimada a defesa do 

acusado Antônio Fisher para se manifestar em relação ao teor dos 

documentos juntados pela Subprocuradoria Geral do Estado – PGE/MT, 

especialmente para que informe quanto ao pagamento da parte que cabe 

ao Município e do FUNJUS.

Assim sendo, diante do requerimento do Parquet, manifeste-se à defesa 

no prazo de 10 (dez) dias.

Vinda a manifestação ou decorrido o prazo, dê-se vista o Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 434076 Nr: 10159-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 AÇÃO PENAL n°. 10159-34.2016.811.0042 - Cód: 434076

Réu: Thiago Pereira dos Santos.

 Vistos, etc.

 Em detida análise, nota-se que foi proferida sentença condenatória em 

desfavor do réu Thiago Pereira dos Santos, em 21/03/2018, (fls. 92/104), 

da qual a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (fls. 105), 

requerendo vista dos autos para apresentar as razões.

No entanto, a defesa do acusado manifestou-se às fls. 109, desistindo do 

recurso interposto.

Às fls. 111, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de intimar o 

acusado, em razão, de ele ter mudado de endereço.

Em análise a certidão, a Defensoria requereu que o acusado seja intimado 

por edital, para que tome ciência da sentença e manifeste o interesse de 

recorrer (fls. 112).

Desta forma, defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública, e 

determino que o réu Thiago Pereira dos Santos seja intimado da sentença 

por edital, com o prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do Artigo 392, 

§1º, do CPP.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Cuiabá - MT, 04 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 521869 Nr: 13875-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:3702/RO, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:OAB/RO 1733

 Carta Precatória Nº 13875-98.2018.0042 (Código 521869)

Réu ARI SIGNOR

 Vistos etc.

 Às fls. 37/46, a testemunha pugnou pela redesignação da audiência 

designada às fls. 29, argumentando que não poderá comparecer ao ato, 
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uma vez que, na data designada, estará na cidade de Vilhena em 

cumprimento as suas atribuições de administrador Judicial da empresa em 

recuperação judicial Pato Branco Alimentos e outros.

Conforme se observa, os documentos anexos ao pedido demonstram a 

nomeação da testemunhas para a atuar como administrador judicial, nos 

autos nº 7003039-93.2016.8.22.0014 em tramite perante a a 2ª Vara Cível 

de Vilhena/RO, bem como, as passagens já adquiridas com as datas de 

ida e volta àquela Comarca.

Assim, DEFIRO o requerimento, REDESIGNANDO a audiência agendada às 

fls. 29, para o dia 26 de setembro, às 15h30min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de agosto de 2018.

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 464012 Nr: 3882-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCFDA, JAV, MVFS, JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, 

PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da preventiva 

formulados em favor de CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, 

MARCUS VINÍCIUS FRAGA SOARES, JUNIOR ALVES VIEIRA e JULIENDER 

BATISTA BORGES.II)DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO EM CONTINUAÇÃO PARA O DIA 18 DE SETEMBRO DE 

2018, ÀS 15H00, ocasião em que será inquirida a testemunha faltante e 

interrogados os acusados.Intime-se a testemunha RENON NERY ARAÚJO 

no endereço fornecido pelo Ministério Público às fls. 402.Intimem-se. 

Requisitem-se os réus presos. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências.Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018.Marcos Faleiros da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 151283 Nr: 18836-97.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIJARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT, GUILHERME PAES MAIOLINO - OAB:18274

 Vistos, etc.

Cumpra-se a Sentença e Acórdão.

Expeça-se o necessário.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026829-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (ADVOGADO(A))

H. C. G. M. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1026829-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELLEN 

CRISTINA GOMES MOYA ARAUJO REQUERIDO: ROBINSON DE 

CARVALHO ARAUJO VISTOS. Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS COM PEDIDO LIMINAR”, ajuizada por 

HELLEN CRISTINA GOMES MOYA ARAUJO em desfavor de ROBINSON DE 

CARVALHO ARAÚJO. Compulsando os autos, verifico que a autora, 

apesar de pretender, com a presente ação, a partilha de bens, incluindo 

um imóvel com valor venal de R$ 666.736,04 (seiscentos e sessenta e 

seis mil, setecentos e trinta e seis reais com quatro centavos), conforme 

avaliação da prefeitura de Cuiabá, além de outros bens móveis elencados 

na petição inicial; o recebimento de valor equivalente à metade da parcela 

mensal do financiamento do imóvel que pretende partilhar no equivalente a 

R$ 3.088,29 (três mil e oitenta e oito reais com vinte e nove centavos); 

entre outros valores, atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Acontece que, conforme previsão expressa do inciso VI, do art. 292 do 

CPC, o valor da causa deve corresponder, “na ação em que há cumulação 

de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”, 

devendo, portanto, ser retificado. Não bastasse isso, verifico ainda que a 

autora também deixou de informar o endereço eletrônico das partes e 

manifestar a opção ou não pela realização da audiência de conciliação ou 

mediação, deixando de cumprir, desta forma, o artigo 319, II e VII do CPC: 

“Art. 319. A petição inicial indicará: I - (...) II - os nomes, os prenomes, o 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu. III e IV - (...) V - Valor da causa; VI - (...) VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.” 

Assim, INTIME-SE a autora, por meio de seu patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder à emenda da inicial, retificando o valor da causa, 

informando os endereços eletrônicos das partes e manifestando pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, conforme inteligência do art. 319 c/c 

art. 321, § único, ambos do CPC. Findo o prazo acima deferido, havendo 

manifestação ou não, o que deve ser certificado, renove-me à conclusão. 

Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 518857 Nr: 11071-60.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFS, HPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11071-60.2018.811.0042. (Cód. 518857)

VISTOS.

Defiro o pedido retro da parte autora.

DESIGNO nova Audiência de Conciliação para o dia 23/10/2018 às 

14h30min.

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida dos termos da presente demanda, 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao endereço 

de fl. 65 (RUA 06, LOTE 12, QUADRA 07, RESIDENCIAL ÁGUAS CLARAS, 

SETOR INDUSTRIÁRIO, CUIABÁ/MT), salientando que o prazo para 

apresentar contestação fluirá a partir da audiência de conciliação 

designada nesta oportunidade, caso esta não seja exitosa, nos termos do 

art. 335 do CPC, bem como, de que se não houver apresentação de 

contestação no prazo legal, será a parte requerida considerada revel, 

presumindo-se verdadeiras as alegações apresentadas pela parte autora 

- art. 344 do CPC.

Intime-se o autor, por meio de sua patrona – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 537858 Nr: 29429-73.2018.811.0042
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CORDON PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 “VISTOS. Diante da ausência do patrono do acuado, NOMEIO o Dr. DR. 

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB/MT 18790 como Advogado dativo para 

o presente ato. CONDENO o estado de Mato Grosso a realizar o 

pagamento de 1,5 URH, equivalente a R$ 1.252,08 (um mil, duzentos e 

cinquenta e dois reais e oito centavos), conforme prevê a tabela de 

honorários advocatícios da OAB/MT para acompanhamento em audiência 

na advocacia criminal. EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor do 

Advogado dativo. Outrossim, considerando o cumprimento da presente 

precatória, DEVOLVAM-SE os autos para o juízo deprecante com as 

cautelas de estilo. INTIME-SE o Advogado do acusado Dr. Ramão Wilson 

Junior – OAB/MT 11702 via DJE. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 409957 Nr: 14653-73.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZEANE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON FAUSTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14653-73.2015.811.0042. (Cód. 409957)

VISTOS.

Considerando que houve avalição judicial do imóvel das partes, nos 

termos do acordo de fl. 123, intime-se a parte autora, por meio de seu 

patrono – via DJE, para manifestação, inclusive com relação à proposta do 

requerido de fl. 178, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 424562 Nr: 30335-68.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - 

OAB:13666/MT, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142, 

MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968/MT, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 6975

 (...). Considerando que as partes estão representadas e que não existe 

qualquer outra preliminar a ser analisada, bem como não vislumbrando 

qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.Diante dos fatos e documentos apresentados nos autos, FIXO 

como ponto controvertido a guarda do filho menor das partes, se 

compartilhada ou unilateral. Outrossim, não vislumbro a possibilidade de 

julgamento antecipado do mérito, ante a necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, CPC.DEFIRO a colheita de 

depoimento pessoal das partes e das testemunhas arroladas, devendo o 

rol de testemunhas ser apresentado pelas partes no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme previsto no art. 357, §4º, do CPC, consignando 

que compete ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do juízo, conforme disposto no art. 455 do 

CPC.Desde já, DESIGNO Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento 

para a data de 09/10/2018 às 16h30min, conforme previsto no art. 357, 

inc. V, do CPC.INTIME-SE pessoalmente a requerente.INTIME-SE o 

requerido por meio de seu patrono – via DJE.Ciência ao Ministério Público e 

à Defensoria Pública Cível.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito 

em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 383759 Nr: 25721-54.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - 

OAB:8345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:MT-18107, marcio mendanha cardoso - 

OAB:11290

 Processo n.º 25721-54.2014.811.0042. (Cód. 383759)

VISTOS.

Intime-se a parte exequente, por meio de seu patrono – via DJE, para 

apresentação de planilha atualizada do débito executado, no prazo de 15 

(quinze) dias, uma vez que os pedidos anteriormente formalizados não se 

fizeram acompanhados das devidas planilhas.

Após, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, 

inclusive acerca da justificativa apresentada pelo executado nos autos – 

fls. 441/508, em cumprimento à decisão de fl. 514.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos– via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531089 Nr: 22866-63.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNPS, DLSA, TNPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE TERÇARIOL MARQUES 

DOS REIS - OAB:22.813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XIV.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, no que tange 

a fixação de alimentos provisórios em seu favor.XV.Preenchendo a peça 

proemial os requisitos essenciais (CPC, arts. 319 e 320) e não sendo caso 

de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/11/2018, às 15h20min, observando a 

antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A 

audiência de conciliação será realizada pelo conciliador desse juízo, o qual 

devera observar o procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, 

bem como informar as partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, 

inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes 

não sejam amparadas pela lei de assistência judiciaria.XVI.Intime-se a 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).XVII.Cite-se o réu 

para que compareça ao ato, devendo a citação se realizar com 20 dias de 

antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado advertência de que o 

prazo para contestar a ação será de 15 dias, contados na forma do art. 

335 do CPC.XVIII.Conste nos mandados advertência de que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de 

até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (CPC, art. 334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes 

deverão estar acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

defensores públicos (CPC, art. 334, § 9º).XIX.Havendo afirmação de que a 

autora não tem condição de pagar as custas processuais, sem prejuízo 

próprio ou de sua família e presumindo-se pobre, até prova em contrário, 
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quem faz tal afirmação (§ 1º do art. 4º, da Lei 1.060/50), defiro o pedido 

d e  a s s i s t ê n c i a  j u d i c i á r i a  g r a t u i t a . X X . E x p e ç a - s e  o 

necessário.XXI.Intimem-se.XXII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 430894 Nr: 6612-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER DE LIMA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952/MT

 Vistos etc.

 I. Considerando que este magistrado estará, conforme Portaria N°. 

387/2018 – GRHFC, escalado para presidir a audiência de custódia no dia 

06 de fevereiro de 2019, cancelo a audiência designada para este dia.

II. Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 16h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VI. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VII. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 459850 Nr: 37339-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURCELINO BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575/B

 Vistos etc.

 I. Considerando que este magistrado estará, conforme Portaria N°. 

387/2018 – GRHFC, escalado para presidir a audiência de custódia no dia 

06 de fevereiro de 2019, cancelo a audiência designada para este dia.

II. Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 14h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VI. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 418551 Nr: 23829-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR OLÍMPIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341

 XV.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro parcialmente os pedidos formulados pelo réu às fls. 107/110 e 

verso, notadamente para que seja designada audiência de instrução e 

julgamento em continuação, para fim, específico, de oitiva das 

testemunhas Wilson Valerio da Silva e Renildo Jorge Marques Magalhães, 

arrolado pela defesa à fl. 75 e, ambos, qualificados às fls. 12 e 10, 

respectivamente.XVI.Havendo interesse da defesa do réu em ouvir as 

testemunhas arroladas, sem qualificação, à fl. 75, intime-se a defesa para 

que apresente a qualificação das referidas testemunhas para que possam 

ser intimadas.XVII.Defiro o pedido de interrogatório do réu, haja vista que, 

conquanto seja revel (CPP, art. 367), o interrogatório é meio de defesa e, 

portanto, sua não realização, quando o réu deseja ser interrogado, 

constitui cerceamento de defesa. XVIII.Para audiência de instrução e 

julgamento, designo o dia 19 de fevereiro de 2019, às 14h00min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.XIX.Expeça-se mandado para intimação da 

testemunha Wilson Valerio da Silva (qualificação - fl. 12) para que 

compareça ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, devendo 

ser observado, ainda, o disposto no § 3º , do art. 221, do CPP, por ser, o 

mesmo, funcionário público.XX.Quanto à testemunha Renildo Jorge 

Marques Magalhães (qualificação – fl. 10), requisite-se sua apresentação 

ao Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) , por ser o mesmo 

Policial Militar.XXI.Tendo sido deferido o pedido de interrogatório, intime-se 

o réu, pessoalmente, para que compareça ao ato.XXII.Ciência ao Ministério 

Público.XXIII.Quanto ao pedido de investigação para averiguação de 

possível ocorrência do crime de falso testemunho, diga o Ministério 

Público.XXIV.Intimem-se.XXV.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164702 Nr: 12016-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FIGUEIREDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz de França Dias - 

OAB:16.408

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu Francisco 

Figueiredo Dias, vulgo “Negão/Chiquinho”, brasileiro, convivente, 

serralheiro, natural de Cuiabá-MT, nascido em 11/05/1971, filho de 

Sarquiria Figueiredo Dias e Santana Francisco Dias, residente na Rua das 

Orquídeas, Quadra 05, Casa 02, Novo Tempo, nesta Capital, das 

acusações lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada pelo 

MP.X.Considerando a ausência do patrono do acusado, ainda que 

devidamente intimado, nomeio o Dr. Fábio Matheus Marques – OAB n°. 

16.520 como Advogado dativo para o presente ato. XI.Condeno o estado 

de Mato Grosso a realizar o pagamento de 1,5 URH, equivalente a R$ 

1.344,76 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos), conforme prevê a tabela de honorários advocatícios da 

OAB/MT para acompanhamento em audiência na advocacia criminal. 

XII.Expeça-se certidão de crédito em favor do Advogado 

dativoXIII.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XIV.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no art. 974 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XV.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XVI.Sem custas.XVII.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 399300 Nr: 3444-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LACERDA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA ALBERNAZ 

HORTENSI - OAB:16086

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará, conforme Portaria N°. 

387/2018 – GRHFC, escalado para presidir a audiência de custódia no dia 

06 de fevereiro de 2019, cancelo a audiência designada para este dia.

I. Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 15h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.
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III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 401387 Nr: 5671-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON MAYER SILVA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu 

Washington Mayer Silva de Arruda, brasileiro, casado, representante de 

vendas, natural de Cuiabá-MT, RG n° 13933876 SSP/MT, nascido em 

15/01/1982, filho de Jacira da Silva e Valdir Arruda, residente na Rua 306, 

Quadra 104, Casa 22, Setor 03, nesta Capital, das acusações lançadas 

contra o mesmo na denúncia ofertada pelo MP.X.Homologo as 

desistências formuladas pelas partes.XI.Intime-se a vítima, conforme 

determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XII.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no art. 974 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça.XIII.Transitado em julgado, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.XIV.Sem 

custas.XV.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 451488 Nr: 28581-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON CANDIDO DE ALBUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via 

memoriais escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 382049 Nr: 23873-32.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21323/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabiano alves zanardo - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, luiz fernando barreto 

martins - OAB:21306/O

 Vistos etc.

I. Tendo em vista que a requerente regularizou sua representação nos 

autos, conforme se infere da petição de fls. 307/308 e instrumento 

procuratório à fl. 310, impõe-se o prosseguimento do feito.

 II. Intimem-se, ambas as partes, para que em 15 dias depositem o rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão. (fls. 85/86).

III. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 27/02/2019 às 

13h30min.

IV. Nos termos do determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha, por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

observando-se o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.

V. Intimem-se pessoalmente as partes requerente e requerido para que 

prestem depoimento pessoal em audiência, devendo constar do mandado 

as advertências constantes nos § 1º e 2º do artigo 343 do CPC.

VI. Quanto à petição e documentos de fls. 307/318 e 319/330 e 331/332 

formulado pela autora, diga a parte ex adversa, no prazo de 15 dias, ex vi 

do disposto no § 1º , do art. 437, do CPC.

VII. No que tange à petição e documentos de fls. 333/336 formulado pelo 

requerido, diga a parte ex adversa, no prazo de 15 dias, ex vi do disposto 

no § 1º, do art. 437, do CPC.

 VIII. Após, conclusos para deliberação.

IX. Intime-se.

X. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 442134 Nr: 18807-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON AQUINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelas partes. Atenda-se como requer.

 Redesigno o ato para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 15h30min.

Saem os presentes intimados.

Intime-se a vítima no endereço fornecido pelo MP, qual seja: Rua Amapá, 

Quadra 31, Casa 15, Bairro CPA II, Cuiabá-MT. Telefone 65 99202-5327.

Sendo o réu Policial Militar, requisite-se sua apresentação ao Comando da 

Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 521998 Nr: 13982-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RODRIGUES VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATYA CRISTINA DA 

FONSECA - OAB:12.823

 Vistos etc.

 I. Considerando que este magistrado estará, conforme Portaria N°. 

387/2018 – GRHFC, escalado para presidir a audiência de custódia no dia 

06 de fevereiro de 2019, cancelo a audiência designada para este dia.

II. Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 16h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VI. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VII. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515880 Nr: 8288-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NOGUEIRA MARQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 867 de 880



I. Considerando que este magistrado estará, conforme Portaria N°. 

387/2018 – GRHFC, escalado para presidir a audiência de custódia no dia 

06 de fevereiro de 2019, cancelo a audiência designada para este dia.

 I. Radesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 17h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, 

§ 2º do CPC.

V. Expeça-se missiva precatória para comarca de Cáceres, para oitiva do 

acusado, com prazo de 60 dias para cumprimento, para ouvida desta 

(CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos previstos no art. 

354 do CPP.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 507774 Nr: 596-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT, PATRICIA DE O. GONÇALVES PITA - 

OAB:14.645

 Vistos etc.

 I. Considerando que este magistrado estará, conforme Portaria N°. 

387/2018 – GRHFC, escalado para presidir a audiência de custódia no dia 

06 de fevereiro de 2019, cancelo a audiência designada para este dia.

II. Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 14h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VI. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VII. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 496088 Nr: 35306-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR 

- OAB:15138

 Vistos etc.

 I. Considerando que este magistrado estará, conforme Portaria N°. 

387/2018 – GRHFC, escalado para presidir a audiência de custódia no dia 

06 de fevereiro de 2019, cancelo a audiência designada para este dia.

II. Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VI. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VII. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 428719 Nr: 4167-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSE CORREA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3.932

 Autos n. 4167-92.2016.811.0042.

I. Designo o dia 23.11.2018, primeira data livre na pauta, às 14 horas e 40 

minutos para oitiva da vítima e da mãe da vítima (endereço de fls. 

200/201).

II. Intime o Dr. Eduardo Metello para manifestar se continuará atuar na 

defesa do réu no prazo de 10 dias. Não havendo manifestação no prazo 

assinalado nomeio a Defensoria Pública.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 328000 Nr: 7896-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CHRISTINA OLIVEIRA BRITO RODRIGUES HOMSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O, RUTH 

SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - OAB:4554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 Autos n. 7896-68.2012.8.11.0042.

I – Defiro o pedido de fl. 418.

II – Int.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 522561 Nr: 14599-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFMS, MMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169

 Autos n. 14599-05.2018.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao MP.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 459575 Nr: 37004-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340/B/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Autos n. 37004-06.2016.8.11.0042.

I – Em decorrência da citação por edital nomeio curadora especial a 

Defensora Pública Criminal, com abertura de vista para ciência e 

manifestação.

II – Int.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 430979 Nr: 6692-47.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12399, JOANA AMABILE MORO SILVA - OAB:20376/O

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial, proposta por Sérgio César Botelho de Campos contra Maira de 

Abreu Sousa, o que para:(i) reconhecer e dissolver a união estável 

fixando o período de convivência entre junho/2013 e janeiro/2016;(ii) 

determinar a partilha do veículo Peugeot 206, na proporção de 50% para 

cada parte;(iii) excluir da partilha o imóvel residencial (apt. 1504, Torre I, 

condomínio Garden Bosque da Saúde);(iv) indeferir a pretensão visando a 

nova homologação do acordo relativo aos alimentos;(v) não conhecer dos 

pedidos em relação a partilha do veículo Pajero TR4 e de pensão 

alimentícia em favor da ré;(vi) extinguir o processo, com resolução de 

mérito, conforme autoriza o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e IV, do Código de 

Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência 

judiciária gratuita em favor da ré.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 04 de setembro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 503658 Nr: 42693-94.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Calazans Duarte - 

OAB:17471/MT

 Posto isso, designo o dia 8.11.2018, às 14:30 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. O rol de testemunhas deve ser apresentado no 

prazo comum de 15 dias, contados da intimação da presente decisão.II – 

Efetive o estudo psicossocial, no prazo de 45 dias, com as partes e a 

criança Isadora de Abreu Pedraça.III – Int.IV – Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 338145 Nr: 19426-69.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação do patrono,SEBASTIÃO DA 

SILVA GREGÓRIO, OAB/MT1.752 , para dar ciência quanto a decisão de 

fls. 153: "Em decorrência da extinção do presente feito pela prescrição da 

pretensão punitiva (fls. 135/136), o pedido do envio de cópia dos autos 

para a Delegacia de Polícia não merece acolhimento, pois eventual prática 

de novos crimes deve ser objeto de nova medida protetiva e, se for o 

caso, outra ação penal, entretanto, a parte ou seu patrono pode retirar 

cópia do presente feito às expensas próprias. Posto isso, indefiro o 

pedido formulado pela vítima, consequentemente, arquive-se. II. Int. III. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior - Juiz de Direito"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444324 Nr: 21119-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Ermelindo Neri - 

OAB:21.676/O, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS MANOEL - 

OAB:19532-B/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Autos: 21119-48.2016.8.11.0042

Parte autora: Dolannes Henrique da Silva

 Parte ré: Gisselle Fernandes da Silva

 Data e hora: 27 de agosto de 2018, às 13:15 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach

Parte autora: Dolannes Henrique da Silva

 Advogado: Dr. Ricardo da Silva Monteiro

 Parte ré: Gisselle Fernandes da Silva

 Advogados: Dr. Vinicius Manoel e Dr. Ueber R. de Carvalho

 OCORRÊNCIAS

I – As partes informam que formularam acordo nos autos n. 

16510-23.2016.8.11.0042 em relação aos seguintes pontos: i) direito de 

visitas do genitor em relação a sua filha; ii) custos com a terapia. As 

partes também pedem a suspensão do processo, para tratativas de 

acordo, pelo prazo de 15 dias.

DELIBERAÇÕES

I – Designo nova audiência de conciliação para o dia 2.10.2018, às 13 

horas. Caso as partes apresentem proposta de acordo a audiência será 

cancelada.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Promotora de Justiça:

 Advogado: Parte autora:

Advogado: Parte ré:

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 100452 Nr: 4041-76.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LPCdM, 

PPCdMS, GMCdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Cezário - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 869 de 880



OAB:22.464, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Amorim de Sá - 

OAB:19579- O, Naime Marcio Martins Moraes - OAB:3847

 Processo: 4041-76.2016.811.0063 – Código 100452

URGENTE

Vistos.

Diante das informações constantes nas fls. 567/579 e 636/645, acolho o 

pleito do item “c” de fl. 639, bem como acolho integralmente o pleito 

ministerial de fl. 646;

DESIGNO Audiência de Justificação para o dia 14 de setembro de 2018, às 

14h00min.

INTIMEM-SE os requeridos/genitores para que compareçam na referida 

audiência.

INTIME-SE ainda, a médica psiquiatra Dra. Aline Quintal, CRMMT 6605/RQE 

124, que receitou o medicamento Verotina, consoante fl. 573, a qual pode 

ser encontrada na Rua Buenos Aires, n.º 452, sala 101, Bairro Jardim das 

Américas, Cuiabá/MT, telefone (065) 3027-6094, para que compareça na 

audiência de justificação na data e horário designado.

No tocante ao item “b” de fl. 639, pleiteado pelo requerido, deixo para 

apreciá-lo após audiência de justificação.

Outrossim, considerando que a requerida Catiane Peron trouxe aos autos 

documentos sem intermédio de advogado, DETERMINO que seja feito o 

desentranhamento das fls. 580/634, com fulcro no art. 103 do Código de 

Processo Civil, o qual estabelece que “a parte será representada em juízo 

por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 29779 Nr: 261-46.2007.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOfJ, LHHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770/O, Ivo Marcelo Spinola - OAB:13731/MT

 Assim, diante do exposto, acolho a cota Ministerial de fls. 83/85, nos 

termos do art. 833, IV, do CPC.Pelo exposto, determino que:a)Proceda-se 

ao desbloqueio do valor de R R$ 1.315,23 (um mil trezentos e quinze reais 

e vinte e três centavo), por tratar-se de salário, portanto, impenhorável, 

nos termos do art. 833, IV, do CPC;b)Defiro o item “b da cota Ministerial de 

fls. 84, expeça-se Carta Precatória a Comarca de Campo Novo do Parecis 

– MT, a fim de possibilitar que aquele Juízo determine a intimação do 

devedor, para que pague a importância devida, com os acréscimos legais, 

no prazo de 15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC.c)Não 

cumprindo o devedor com o pagamento devido, que seja expedido 

mandado de penhora com fulcro no artigo 879, II, do CPC.d)Caso o 

requerido não quite a obrigação, e nem seja possível a realização de 

penhora para quitar a obrigação imposta, expeça-se certidão de inteiro 

teor, para que o exequente caso requeira realize o protesto do valor 

devido, nos termos do artigo 517, do Código de Processo Civil , 

entregando-se a certidão ao Representante Ministerial.e)Após, diga o 

Ministério Público.f)Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 29779 Nr: 261-46.2007.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOfJ, LHHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770/O, Ivo Marcelo Spinola - OAB:13731/MT

 Pelo exposto, determino que:

a) Proceda-se ao desbloqueio do valor de R R$ 1.315,23 (um mil trezentos 

e quinze reais e vinte e três centavo), por tratar-se de salário, portanto, 

impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC;

b) Defiro o item “b da cota Ministerial de fls. 84, expeça-se Carta 

Precatória a Comarca de Campo Novo do Parecis – MT, a fim de possibilitar 

que aquele Juízo determine a intimação do devedor, para que pague a 

importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 15(quinze), 

conforme artigo 523, §1º do NCPC.

c) Não cumprindo o devedor com o pagamento devido, que seja expedido 

mandado de penhora com fulcro no artigo 879, II, do CPC.

d) Caso o requerido não quite a obrigação, e nem seja possível a 

realização de penhora para quitar a obrigação imposta, expeça-se 

certidão de inteiro teor, para que o exequente caso requeira realize o 

protesto do valor devido, nos termos do artigo 517, do Código de Processo 

Civil , entregando-se a certidão ao Representante Ministerial.

e) Após, diga o Ministério Público.

f) Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110073 Nr: 2038-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DLDAG, 

SLDAG, SGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLDAG, DLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Bottega - 

OAB:6650/MT, Gleison Gomes da Silva - OAB:19605, Mariana 

Gomes de Oliveira - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT

 1) Restituo o prazo para manifestação da decisão de folhas 504/506, aos 

patronos do genitor, Sr. Samuel Gesualdo Gariglio;

2) Intimem-se os genitores Samuel Gesualdo Gariglio e Ana Catiucia Lins 

de Almeida Gariglio, para que depositem 50% do valor dos honorários da 

psicológica de folhas 520, no prazo improrrogável de 05 dias, agindo 

assim, de forma colaborativa, sob pena de litigância de má-fé (art. 80 do 

CPC);

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111640 Nr: 3344-84.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDAG, CSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

OAB/MT-8938 - OAB:OAB/MT-8938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, considerando-se que o pedido versa sobre interesse de criança, 

amplamente resguardado pelo ECA - Lei 8.069/90, devem ser observados 

os Princípios da Prevalência do Interesse da Criança e da Absoluta 

Prioridade .

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intimem-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador 

Geral do Estado e do Município para que disponibilizem no PRAZO DE 24 

(vinte e quatro) horas a REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO 

(MICROCIRURGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO), em favor da criança 

MARIA FERNANDA DE ALMEIDA GOMES (internada no Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá) ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular (sem licitação), sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, sob pena de ser 

realizado o bloqueio de verbas públicas para a realização da cirurgia em 

Hospital Particular, conforme orçamento apresentado às folhas 29;

2) Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, diligencie o Sr. Gestor, 

em contato com a parte, visando obter informações quanto a realização do 

tratamento cirúrgico, e em caso negativo, determino que proceda-se 

IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD sendo 

50% na conta Estado de Mato Grosso, identificada pelo número 

1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, e 50% na 

conta do Município de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta 

corrente 60025-3, Agência 3834-2, no valor do orçamento apresentado 
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nos autos, fls. 29;

3) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser 

imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil 

S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio;

4) Em atenção ao Provimento n° 68/2018 do CNJ, intime-se o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Cuiabá com o envio dos autos em carga a 

Procuradoria Geral do Estado e do Município;

5) Após, certifique-se, se houve impugnação ou recurso desta decisão;

6) Em seguida, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

7) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e 

cumprimento da liminar, citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e 

o Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga à Procuradoria Geral 

do Estado e a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, nos termos do 

artigo 183, § 1º do NCPC, para que, caso queiram, contestem a ação;

8) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito 

indisponível;

9) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído 

Bibiano Pereira Leite Neto OAB/MT 8.938;

10) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111640 Nr: 3344-84.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDAG, CSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

OAB/MT-8938 - OAB:OAB/MT-8938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intimem-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador 

Geral do Estado e do Município para que disponibilizem no PRAZO DE 24 

(vinte e quatro) horas a REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO 

(MICROCIRURGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO), em favor da criança 

MARIA FERNANDA DE ALMEIDA GOMES (internada no Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá) ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular (sem licitação), sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, sob pena de ser 

realizado o bloqueio de verbas públicas para a realização da cirurgia em 

Hospital Particular, conforme orçamento apresentado às folhas 29;

2) Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, diligencie o Sr. Gestor, 

em contato com a parte, visando obter informações quanto a realização do 

tratamento cirúrgico, e em caso negativo, determino que proceda-se 

IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD sendo 

50% na conta Estado de Mato Grosso, identificada pelo número 

1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, e 50% na 

conta do Município de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta 

corrente 60025-3, Agência 3834-2, no valor do orçamento apresentado 

nos autos, fls. 29;

3) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser 

imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil 

S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio;

4) Em atenção ao Provimento n° 68/2018 do CNJ, intime-se o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Cuiabá com o envio dos autos em carga a 

Procuradoria Geral do Estado e do Município;

5) Após, certifique-se, se houve impugnação ou recurso desta decisão;

6) Em seguida, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

7) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e 

cumprimento da liminar, citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e 

o Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga à Procuradoria Geral 

do Estado e a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, nos termos do 

artigo 183, § 1º do NCPC, para que, caso queiram, contestem a ação;

8) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito 

indisponível;

9) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído 

Bibiano Pereira Leite Neto OAB/MT 8.938;

10) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 96429 Nr: 541-02.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSN, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Campos de 

Paula - OAB:7561, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 e) Não tendo sido interposta impugnação ou recurso, intime-se o 

advogado constituído para que traga aos autos orçamento atualizado de 

três fornecedores, com a juntada dos orçamentos, verifique o Gestor qual 

foi o de menor valor, ato contínuo deverá ser utilizado o valor da 

restituição pela empresa Medtronic para aquisição dos insumos, portanto, 

proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, na conta Estado de Mato Grosso, 

identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, 

Ag. N.º 3.834-2, do valor restante, para aquisição dos insumos:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110073 Nr: 2038-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DLDAG, 

SLDAG, SGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLDAG, DLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Bottega - 

OAB:6650/MT, Gleison Gomes da Silva - OAB:19605, Mariana 

Gomes de Oliveira - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT

 URGENTE

Vistos, etc.

Diante das informações constantes às folhas 523/526, para que não haja 

futuramente alegação de nulidade processual, por motivo de cerceamento 

de defesa, visto que não foi possibilitado o acesso aos autos pelo patrono 

do genitor das crianças, Sr. Samuel Gesualdo Gariglio, faz-se necessária 

a restituição do prazo para manifestação da decisão de folhas 504/506.

Pelo exposto,

1) Restituo o prazo para manifestação da decisão de folhas 504/506, aos 

patronos do genitor, Sr. Samuel Gesualdo Gariglio;

2) Intimem-se os genitores Samuel Gesualdo Gariglio e Ana Catiucia Lins 

de Almeida Gariglio, para que depositem 50% do valor dos honorários da 

psicológica de folhas 520, no prazo improrrogável de 05 dias, agindo 

assim, de forma colaborativa, sob pena de litigância de má-fé (art. 80 do 

CPC);

3) Certifique-se nos autos se o atendimento pela psicológica Daniela 

Freire, já está sendo realizando com a criança D.L. de A.G.; em caso 

negativo, deverá dar inicio imediato ao atendimento, com a apresentação 

em Juízo de um cronograma das sessões que serão realizadas 

(dia/horário/duração/valores);

 4) Após, cumpra-se o item “5” da decisão de folhas 506-v, para a 

remessa dos autos ao Ministério Público;

5) Em seguida, voltem-me conclusos.

6) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Gleison 

Gomes da Silva OAB/MT 19.605, Mariana Gomes de Oliveira AOB/MT 

15.555, Clarissa Bottega OAB/MT 6.650 e Ana Catiucia Lins de Almeida 

OAB/MT 10.126, com restrição, por se tratar de processo que tramita em 

segredo de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106032 Nr: 3046-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAA, LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3046-29.2017.811.0063, Protocolo 106032, no prazo de 48 
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(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93612 Nr: 2303-87.2015.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdSMHL, TCdMMHeSL, MSML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Calvez Larréa - 

OAB:11.069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13356/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2303-87.2015.811.0063, Protocolo 93612, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 3340-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBG, ADMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA BUENO DO 

NASCIMENTO - OAB:23763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3340-47.2018.811.0063, Protocolo 111633, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102916 Nr: 503-53.2017.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 503-53.2017.811.0063, Protocolo 102916, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111006 Nr: 2809-58.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGCP, HFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS JOSÉ DE SIQUEIRA NETO 

- OAB:23031, Plinio Jose de Siqueira Neto - OAB:10405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2809-58.2018.811.0063, Protocolo 111006, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107514 Nr: 4338-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRS, RDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGELICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.238, GISELE SILVA NASCIMENTO - OAB:11740, 

MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA ALVES - OAB:22036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4338-49.2017.811.0063, Protocolo 107514, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110983 Nr: 2791-37.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BTM, EdGTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2791-37.2018.811.0063, Protocolo 110983, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107936 Nr: 248-61.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, NEGdS, LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 248-61.2018.811.0063, Protocolo 107936, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104263 Nr: 1629-41.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG7PdJdDdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Matos Guedes - 

OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1629-41.2017.811.0063, Protocolo 104263, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90358 Nr: 2859-26.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2859-26.2014.811.0063, Protocolo 90358, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98085 Nr: 2008-16.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GMNB, MNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2008-16.2016.811.0063, Protocolo 98085, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103641 Nr: 1110-66.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, NEGdS, LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1110-66.2017.811.0063, Protocolo 103641, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111313 Nr: 3063-31.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BVSB, 

TLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3063-31.2018.811.0063, Protocolo 111313, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91602 Nr: 391-55.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, OLJRdJ, NDdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Xavier Ribeiro - 

Procurador do Município - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

391-55.2015.811.0063, Protocolo 91602, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95332 Nr: 3790-92.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MHFdS, CFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3790-92.2015.811.0063, Protocolo 95332, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109281 Nr: 1392-70.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VGdSS, 

KBdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1392-70.2018.811.0063, Protocolo 109281, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90820 Nr: 3341-71.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IMDA, JMDSL, YMDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3341-71.2014.811.0063, Protocolo 90820, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87755 Nr: 62-77.2014.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDE, TRdS, GGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helleny Araujo dos Santos - 

Defensora Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18.206/A, Sergio Benedito Bastos Parreiras - OAB:3.845/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 62-77.2014.811.0063, Protocolo 87755, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89458 Nr: 1903-10.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1903-10.2014.811.0063, Protocolo 89458, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83471 Nr: 3061-71.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JBdL, 

JAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Benedito Bastos 

Parreiras - OAB:3.845/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3061-71.2012.811.0063, Protocolo 83471, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83599 Nr: 3200-23.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RRRdP, 

DRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 873 de 880



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3200-23.2012.811.0063, Protocolo 83599, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40506 Nr: 1818-25.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Conselvan Indústria e Comércio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124, Fernando Valentin Alvarez - OAB:14460/B, Juliana 

Nogueira Ferreira - OAB:13538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Antes de analisar o pedido de restituição apresentado, DETERMINO a 

intimação da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do Documento de Venda de Produto Florestal – DVPF que comprove 

que a madeira por ela beneficiada, objeto da GF3 n. 285, é advinda dos 

créditos florestais referentes ao Plano de Manejo Florestal executado na 

Fazenda São Carlos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39861 Nr: 1405-12.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA - EPP, Alan Kardec Lourenço de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marconiel Pouzo de Amorim 

- OAB:15875E, Rafael Moraes Valente - OAB:21549, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 079/2018 (fl. 49), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Outrossim, visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, designo audiência preliminar 

para o dia 7 de novembro de 2018, às 17h.Atento aos princípios instituídos 

em sede de Juizados Especiais, em especial aos de informalidade, 

simplicidade e de economia processual, intimem-se, preferencialmente, os 

autores do fato por intermédio de seus números de telefones (fls. 04 e 13) 

e, alternativamente, caso reste infrutífera, a intimação por carta precatória 

nos endereços constantes nos autos.Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL.Intime-se, ainda, a d. defensora constituída. Oficie-se o 

Coordenador do Pátio para ciência acerca do perdimento da 

madeira.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22300 Nr: 1136-80.2012.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Depósito de Madeiras Internacional Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins - OAB:11.706

 Vistos.

Considerando o retorno da carta precatória devidamente cumprida, não 

havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a 

instrução do feito.

 Infere-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL já apresentou 

suas alegações finais.

Nesses termos, promova-se a INTIMAÇÃO da empresa autora do fato 

DEPÓSITO DE MADEIRAS INTERNACIONAL LTDA ME para que, no prazo 

legal, apresente alegações finais por escrito.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21874 Nr: 505-39.2012.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romolo Galvão Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Cristina Brandão 

Silva Camargo Malvezzi - OAB:16.013, RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7929

 Vistos.

1. DEFIRO pedido formulado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ às fls. 252/253.

 2. INTIME-SE o reclamado para ciência e manifestação, acerca das 

pendências apontadas pela equipe técnica do órgão ambiental municipal, 

apresentando as alterações necessárias.

3. Com sua apresentação, dê-se vista ao reclamante para manifestação, 

em igual prazo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-13.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

Vistos, etc... Converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

do reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar e comprovar a 

data em que estabeleceu novo vínculo (nomeação – cargo comissionado 

Assessor de Gabinete II do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá/MT) com o Poder Judiciário após a exoneração sofrida em 

31/03/2016, devendo, ainda, informar e demonstrar se ainda mantém 

vínculo ativo com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, declinando 

qual é a sua atual lotação e a data da sua nomeação. Com a manifestação 

ou decorrido o prazo, in albis, certifique-se e façam-me os autos 

imediatamente conclusos. Às providências. Cuiabá, 4 de setembro de 

2018. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503763-78.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LUIZA MARIA LEMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503763-78.2014.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZA MARIA LEMOS PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503412-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ALICE BENEDITA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503412-08.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ALICE BENEDITA SILVA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504829-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE MENESE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504829-93.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA JOSE DE MENESE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504134-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA ANICETA DOS REIS (REQUERENTE)

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504134-42.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZA ANICETA DOS REIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

Informações no mandado de segurança. Aguarde-se, em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001551-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE NOGA (ADVOGADO(A))

WALDEMAR CORREA DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita:“(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor total de R$ 2.202,69 (dois mil duzentos e dois reais e 

sessenta e nove centavos).Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o necessário. E, após, 

arquive-se com a baixa necessária.Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza Leiga. SENTENÇA.Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500646-16.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PIRES CAMARGO (REQUERENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

R$ 9.396,86 (nove mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e seis 

centavos), sendo o valor da condenação de R$7.986,36 (sete mil 

novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e dos 

honorários sucumbências no valor de R$ 1.410,50 (um mil reais 

quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos). No tocante ao pedido de 

destaque da verba honorária contratual, verifica-se a juntada do contrato 

de prestação de serviços no processo. Deste modo, cumpridos os 

requisitos para a separação dos créditos, defere-se o destaque da verba 

honorária no percentual de 15% (quinze por cento), em observância ao 

contrato firmado entre as partes.Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza 

Leiga. SENTENÇA. Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 de 

julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503712-33.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES (ADVOGADO(A))

MAILDE DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Carolina Queiroz Monteiro (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Cálculos apresentados nos 

moldes do art. 534, CPC. Intime-se o executado para, querendo, impugnar 

a execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC). Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1028274-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE NORBERTO DE SA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1028274-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE NORBERTO DE SA 

TEIXEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata de 

ação anulatória na qual a parte autora requer “(...) Que seja concedido 

inaudita altera parts tutela de urgência para suspender os efeitos do 

acordão 2.914/2014 proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso nos autos do processo 48356/2013, por ofensa ao principio 

constitucional da ampla defesa, em decorrência da ausência de 

notificação pessoal para implementar a defesa e da nulidade da citação 

por edital realizada por não estar o autor em lugar incerto e não sabido, 

expedido oficio ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para 

retirada do nome do autor no oficio enviado ao Tribunal Regional Eleitoral 

como incluído em prestação de contas julgadas irregulares em decorrência 

do acordão citado.. (...)”. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 

estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providencias cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, 

nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios 

ao excepcional deferimento da tutela, notadamente a probabilidade do 

direito que autorize a suspensão da decisão colegiada. Extrai-se da inicial 

a alegação do autor no sentido de que “(...) não foi notificado no processo 

de prestação de contas (autos 48356/2013 - copia integral em anexo), 

tendo sido decretado de forma irregular a sua revelia, mesmo com a 

informação de que tinha mudado e que não teria sido notificado. Não 

houve notificação do autor no processo de prestação de contas 

implementado junto ao TCE, conforme comprova copia integral dos autos 

em anexo. O endereço cadastrado junto ao Tribunal de Contas do autor e 

que não foi encontrado era Rua Vereador Abelardo de Azevedo no. 172 - 

Bairro Construmat. A informação dada pelo correio constou que o autor 

tinha mudado. Posteriormente o autor foi notificado em outro endereço na 

Rua Ana Paulina de Barros no. 98 - Bairro Cristo Rei, tendo a notificação 

sidoentregue a outra pessoa conforme comprova o retorno do AR, não 

tendo sido o mesmo comunicado da decisão.” Vê-se que o acórdão do 

TCE foi publicado aos 18/12/2014 (pag.29). Na página 36 consta a cópia 

do AR encaminhado no dia 13/09/2016 ao autor José Norberto de Sá 

Teixeira no endereço Rua Ana Paulina de Barros, 96, Cristo Rei – Varzea 

Grande – MT, no qual consta a assinatura do recebedor e na declaração 

de conteúdo a identificação dos autos 48356/2013 – TCE-MT/DILIG bem 

como a referência ao ofício 906/2016, cuja cópia se encontra na página 

41. Esse ofício refere-se à notificação do requerente acerca do resultado 

do julgamento e o convoca para a quitação do valor da condenação. 

Compulsando os autos, não há, aparentemente, identificação de revelia, 

pois a notificação foi remetida e recebida em um dos endereços 

declarados pelo próprio autor, inclusive de que já foi seu domicílio. É 

cediço que uma pessoa pode ter pluralidade de domicílios e declará-los 

conforme sua conveniência. No entanto, tal pluralidade não pode se 

caracterizar como razão para não ser encontrado em nenhum deles. O 

autor junta o documento de ID 15005590 - primeira via de declaração de 

ajuste anual prestada à Receita Federal do Brasil – RFB, relativa ao 

exercício 2013 -, no qual se observa que o autor declarou que residia no 

endereço para onde ocorreu a notificação no ano de 2016. Registra-se, 

por oportuno, que não foram juntados documentos relativos aos anos 

anteriores ou posteriores a essa declaração de 2013 que pudessem 

identificar eventuais períodos de domicílio em um ou outro endereço e, até 

mesmo, eventual modificação na declaração de seu domicílio. De igual 

modo, não veio aos autos a cópia da proposição relativa ao Contrato de 

Fomento a Cultura n.º 369/2007 (referente ao Projeto Cultural Cultura Rio 

Abaixo), no qual figura o autor como proponente e que originou a tomada 

de contas especial que resultou no acórdão cuja nulidade pretende seja 

declarada. É certo que o endereço constante nesse documento, a 

princípio, pode ser o marco acerca de eventuais modificações de domicílio 

e que, devidamente informados, produziriam efeitos na validade das 

intimações relativas aos processos administrativos a ele vinculados, 

notadamente porque incumbe ao interessado à atualização permanente de 

seu domicilio em todos os processos que eventualmente possua e junto 

aos órgãos oficiais, justamente para assegurar a devida comunicação dos 

atos até o definitivo arquivamento. Portanto, considerando a alegação do 

autor de que não foi devidamente notificado da decisão proferida pelo 

TCE, o que, em tese, poderia violar o princípio constitucional do 

contraditório, bem como as eventuais consequências que a conduta da 

administração estaria a operar sobre os direitos políticos do autor, que se 

declara candidato a cargo eletivo, este Juízo decidiu em face da 

necessidade da analise célere do pedido de tutela de urgência substituir a 

faculdade disciplinada nos artigos arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 

8.437/92 pelos poderes instrutórios que lhe conferem o art. 370 e 

481/CPC, razão pela qual realizou pesquisa de endereço do autor via 

INFOJUD, cuja tela segue anexa, no qual verificou que o endereço do 

autor informado à Receita Federal do Brasil que consta no exercício 2018 

(ano calendário 2017) ainda é o mesmo utilizado pelo TCE na notificação a 

que alude o AR de fl. 36. Desse modo, não se evidencia a verossimilhança 

das alegações do autor porque os dados compilados entremostram a 

ausência de voluntária atualização do endereço junto aos órgãos públicos, 

circunstância que, a princípio, afasta a presunção de erro da 

administração, pois são os atos do Poder Público, por regra geral, gozam 

da presunção de legitimidade e legalidade. Consigna-se que o afastamento 

provisório do acórdão do TCE, sem a oitiva da parte contrária, exige do 

autor a apresentação de prova segura e eficiente no sentido de que 

adotou todas as providências de manter atualizada a informação sobre 

toda e qualquer alteração de seu endereço. Um exemplo de que não o fez, 

é o endereço constante da sua declaração de imposto de renda, que 

exige tal atualização anualmente. Ademais, aplica-se subsidiariamente ao 

processo administrativo o disposto no art. 238 do CPC/73, atualmente 274 

do CPC/2015, de que se presumem válidas, ainda que recebidas por 

terceiros, as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a 

parte voluntariamente não o atualiza. Aliás, é dever da parte proceder tal 

atualização de domicílio, pois a autoridade, seja ela administrativa ou 

judicial, não possui meios de acompanhar a mobilidade do cidadão se este 

não realiza as devidas comunicações. Além disso, incide na hipótese a 

vedação descrita no artigo 1º, § 3º da Lei 8437/92. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Dispensa-se a designação 

da audiência de conciliação face à natureza do pedido e amparo no 

Enunciado 1, aprovado no Encontro de Juízes de Juizados Especiais de 

Mato Grosso. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para contestar e apresentar a documentação de que 

disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009, no prazo de 30 dias, na sequência intime-se o autor para 

impugnar no prazo de 15 dias. Após, vistas ao Ministério Público para se 

manifestar[1] no prazo de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, 5 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Pedro Roberto Decomain discorre na Revista Dialética de Direito 

Processual n.º 98 (Ineligibilidade, Rejeição de Contas e Ação Anulatória) 

acerca da imprescindibilidade de participação do Ministério Público nas 

ações anulatórias para se evitar futura arguição de nulidade.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000755-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO (ADVOGADO(A))

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000755-94.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. WOLNEI DIVINO FRANCO ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de nº 738-44.2015.811.0110, em tramite junto a Vara 

Única da Comarca de Campinápolis-MT, almejando o recebimento de 
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R$9.054,75 (nove mil cinquenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14217574). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$9.054,75 (nove mil cinquenta e 

quatro reais e setenta e cinco centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo do processo de nº 738-44.2015.811.0110, em tramite 

junto a Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000948-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

GUSTAVO MUNIZ FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000948-12.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. WOLNEI DIVINO FRANCO ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de nº 132-89.2010.811.0110, em tramite junto a Vara 

Única da Comarca de Campinápolis-MT, almejando o recebimento de 

R$4.527,37 (quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e sete 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13961705). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.527,37 (quatro mil quinhentos e 

vinte e sete reais e trinta e sete centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo do processo de nº 132-89.2010.811.0110, em tramite 

junto a Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001245-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001245-19.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. RANULFO DE AQUINO NUNES 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou nos processos de nº 279-11.2013.811.0046; 

2610-34.2011.811.0046; 4424-08.2016.811.0046; 2658-90.2011.811.0046; 

4613-83.2016.811.0046; 3086-67.2014.811.0046; 593-83.2015.811.0046; 

358-63.2008.811.0046; 4182-49.2016.811.0046; 2163-70.2016.811.0046; 

501-71.2016.811.0046; 2083-09.2016.811.0046 e 3131-48.2016.811.0046, 

em tramite junto a 2° Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro-MT, 

almejando o recebimento de R$11.849,44 (onze mil oitocentos e quarenta e 

nove reais e quarenta e quatro centavos). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

14291657). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$11.849,44 (onze mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos 

processos de nº 279-11.2013.811.0046; 2610-34.2011.811.0046; 

4424-08.2016.811.0046; 2658-90.2011.811.0046; 4613-83.2016.811.0046; 

3086-67.2014.811.0046; 593-83.2015.811.0046; 358-63.2008.811.0046; 

4182-49.2016.811.0046; 2163-70.2016.811.0046; 501-71.2016.811.0046; 

2083-09.2016.811.0046 e 3131-48.2016.811.0046, em tramite junto a 2° 

Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro-MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 2° Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro-MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001286-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001286-83.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. RANULFO DE AQUINO NUNES 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou nos processos de nº 3234-44.2015.811.0046; 

516-45.2013.811.0046; 1247-70.2015.811.0046; 2016-44.2016.811.0046; 

241-57.2017.811.0046; 5257-89.2017.811.0046; 5588-08.2016.811.0046; 

4370-42.2016.811.0046 e 1930-39.2017.811.0046, em tramite junto a 1° 

Vara da Comarca de Comodoro-MT, almejando o recebimento de 

R$8.965,10 (oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos). 

O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 
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concordou com a execução (Id. 13443522). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$8.965,10 (oito mil novecentos e 

sessenta e cinco reais e dez centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo dos processos de nº 3234-44.2015.811.0046; 

516-45.2013.811.0046; 1247-70.2015.811.0046; 2016-44.2016.811.0046; 

241-57.2017.811.0046; 5257-89.2017.811.0046; 5588-08.2016.811.0046; 

4370-42.2016.811.0046 e 1930-39.2017.811.0046, em tramite junto a 1° 

Vara da Comarca de Comodoro-MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 1° Vara da Comarca de Comodoro-MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505363-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505363-03.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505365-70.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505365-70.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504887-62.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504887-62.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504888-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504888-47.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Edital Citação

Classe: CNJ-1107 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ 

Processo Número: 1002475-33.2017.8.11.0001 Parte(s) Polo Ativo: 

PAULO ADONIS DE JESUS CORREA (REQUERENTE) Parte(s) Polo Passivo: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO) ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO) ADELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO 

(REQUERIDO) Magistrado(s): GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 60 DIAS AUTOS N.º 1002475-33.2017.8.11.0001 

ESPÉCIE: ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PARTE AUTORA: PAULO 

ADONIS DE JESUS CORREA PARTE RÉ: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO E ADELINO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA FILHO DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/09/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.449,10 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ADELINO 

GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO, devidamente inscrito no Registro Geral 

com o n: 239.195-66 SSP-M, e CPF: 056.606.361-10, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. Advertindo, 

ainda, que será nomeado um curador especial, caso não apresente a 

contestação. RESUMO DA INICIAL: Em síntese alega o Requerente, ora 

vendedor que o Requerido Adelino Gonçalves de Oliveira Filho, ora 

comprador não realizou a transferência da motocicleta DAFRA/TVS 

APACHE RTR 150 CC, Placa NUB 1638, Renavam nº 227781503, chassi nº 

95VGF1D2AAM002178 em seu nome. DESPACHO: "Vistos etc. 

Considerando o teor da certidão que informa que o requerido ADELINO 

não foi citado; Considerando, ainda, que consta no Infojud o mesmo 

endereço indicado nos autos, e a parte autora noticia que não encontrou o 

atual endereço do requerido ADELINO. Dispensa-se a realização de nova 

audiência de conciliação e DETERMINA-SE a citação por edital do 

requerido ADELINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias e trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Ofertada resposta, à impugnação. Após, 

conclusos para sentença. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 
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Juíza de Direito." Eu, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Junior, digitei. 

Cuiabá - MT, 05 de setembro de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Classe: CNJ-1107 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ 

Processo Número: 1000403-73.2017.8.11.0001 Parte(s) Polo Ativo: 

GUILHERME PINHEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE) Parte(s) Polo Passivo: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO) ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO) EMERSON DUARTE DA SILVA 

(REQUERIDO) Magistrado(s): GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 60 DIAS AUTOS N.º 1000403-73.2017.8.11.0001 

ESPÉCIE: ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PARTE AUTORA: GUILHERME 

PINHEIRO DE ALMEIDA PARTE RÉ: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO E EMERSON DUARTE DA SILVA 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/02/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte EMERSON DUARTE DA SILVA, 

brasileiro, portador do CPF/MF n.º 021.324.261-39, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. Advertindo, 

ainda, que será nomeado um curador especial, caso não apresente a 

contestação. RESUMO DA INICIAL: Em síntese alega o Requerente, ora 

vendedor que o Requerido Emerson Duarte da Silva, ora comprador não 

realizou a transferência da motocicleta Honda/CG 125 TITAN, ano/modelo 

1995/1995, Placa JYJ1401, cor Cinza, RENAVAM 00646755927, CHASSI 

9C2JC2501SRSA6559 em seu nome. DESPACHO: "Vistos etc. 

Considerando o teor da certidão de id. 11598752, E QUE EM CONSULTA 

AO INFOJUD SE ENCONTRA O MESMO ENDEREÇO, proceda-se a citação 

do requerido Emerson por edital. Expeça-se o necessário. intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito." Eu, 

Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Junior, digitei. Cuiabá - MT, 05 de 

setembro de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ
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